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HERkEsE MERHAbA!..
Eğitim-öğretim yılının yarısını geride bıraktığımız bu noktada, her anlamda beklentilerimize 
ulaştığımızı hatta bazı noktalarda bu beklentilerimizin önün geçtiğimizi görmekteyiz. 
Bu yıl mevcudu daha da artan Hazırlık sınıfımızdaki öğrencilerimiz okula sorunsuz 
bir başlangıç yaptılar. Üzerinde değişiklikler yapmaya devam ettiğimiz Hazırlık sınıfı 
programında öğrencilerimizin önümüzdeki yıllarda başarılı olmaları için gereken “işlevsel” 
İngilizceye odaklanıyoruz. Bunun yanı sıra böyle harika bir öğrenci grubu ile çalışıyor 
olmaktan dolayı da kendimizi şanslı hissediyoruz. 
Bu eğitim-öğretim yılında aramıza katılan Türk ve yabancı uyruklu 18 yeni öğretmenimiz 
de TAC’de öğretmenliğe uyum sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştılar. Onların da 
çalışmalarını takdir ediyor, onlara bu uyum sürecinde yardımcı olan diğer öğretmenlerimize 
teşekkür ediyoruz. 
Öğrencilerimiz her alanda güzel başarılar elde etmeye devam ediyorlar; akademik 
başarıların yanı sıra spor, güzel sanatlar ve toplum hizmetleri alanlarında bizleri 
gururlandıracak aşamalar kaydediyorlar. Bu dönemde MUN, spor takımları ve ECHO 
performansları gibi öğrencilerimizin ders dışındaki yeteneklerini sergileyebilmeleri için 
birçok fırsat elde etme şansına eriştiler. Ben de, beş gün boyunca, Bulgaristan’da bir grup 
öğrencimizle birlikte vakit geçirdim ve her zaman nazik, saygılı ve birlikteliği keyifli bir grup 
olduklarını yakından görme fırsatı buldum.      
Velilerimiz ve Mezunlar Derneğimizden yoğun destek almaya devam ediyoruz – onların her 
konudaki yardımlarını her zaman minnetle karşılıyoruz. 
İkinci dönem de öğrencilerimizle birlikte ders programı çerçevesinde çok çalışacağız, 
12. sınıflarımızı YGS/LYS’ye hazırlıklarında destekleyecek, öğrencilerimize birçok 
fırsat sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca iki yıllık zorlu ve ayrıntılı bir emek isteyen süreç 
kapsamında üzerinde çalıştığımız CIS akreditasyonunu da tamamlayacağız. 
Herkese birinci dönemdeki iş birliği ve çabaları için teşekkür etmek istiyorum. Günümüzde 
eğitim, veliler, öğretmenler, okul idaresi, öğrenciler ve Okul-Aile Birliği olarak her bir 
paydaşın çok önemli bir rol oynadığı gerçek bir ortaklık anlamına geliyor. Okulun sunduğu 
aile ortamı ile karşılıklı destek ve iş birliği Tarsus Amerikan Koleji’ni gerçekten de eşsiz bir 
okul yapıyor. 

HELLO EvERyONE
We have reached the half way point of the school year and in all ways we have met or 
exceeded our expectations.
Our large prep class has made a smooth transition to the school and we are continuing 
to make changes to their program -- focusing on the functional English they need to be 
successful in the years ahead.  They are a great group of students and we feel fortunate to be 
working with them.
We also welcomed 18 new faculty members, both international and Turkish and they have 
all worked hard to adjust to teaching at TAC.  We commend their efforts and thank all other 
members of the faculty who have helped them out.
Our students have achieved well in all areas -- academics as well as sport, fine arts and 
community service.  We have had many opportunities for our students to demonstrate their 
abilities outside of the classroom -- MUN, athletic teams and Echo performances.   I had the 
wonderful opportunity to share 5 days in Bulgaria skiing with a group of our students and as 
always found them to be polite, respectful and a joy to be around.
We continue to receive lots of support from our parents and the alumni association -- the 
help is always much appreciated.  
For the second semester we will work hard with our students in the regular classes, support 
our grade 12's in preparation for the YGS/LYS and continue to offer lots of opportunities for 
our students.  We will also complete our CIS accreditation -- a grueling process that we have 
been working on for two years now.  
I want to finish be thanking everyone for their collaborative efforts in the first semester.  
Education today is a true partnership with everyone playing a very important part 
-- parents, faculty, administration, students and our Parent Foundation.  The family 
atmosphere and the degree of support and collaboration are among the things that make 
this such a great school.
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GÜNSELİ YÜKSEL 

OKUL MÜDÜRÜ   
SCHOOL PRINCIPAL

DEğErLİ TAC AİLESİ
Yoğun geçen 2016-2017 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini 

özetleyen çalışmalarımızı paylaştığımız TAC Life’ın bu sayısında 
size seslenmekten mutluluk duyuyorum.

TAC öğretmenleri olarak eğitim öğretim yılına “Eğitimde 
Mükemmeliyet” felsefemiz doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla 

başlamış, okul açılmadan önceki iki hafta boyunca oryantasyon 
programları ve profesyonel gelişim çalışmaları ile 2016-2017 

eğitim öğretim yılına yönelik detayları planlamıştık. Yine aynı 
amaçla tüm idareciler olarak İstanbul’da diğer SEV Okulları’nın 

idarecileri ile “Liderlik” toplantısında bir araya geldik. Aslında tüm 
çalışmalarımızda bir temel hedef var:

Türkiye için Liderler Dünya için Liderlik
Liderler yetiştirme sorumluluğumuzun farkındalığıyla yaptığımız 

tüm çalışmaları, öğrencilerimizi, sorgulayan, eleştirel düşünen, 
açık fikirli ve bilgili dünya vatandaşları olarak yetiştirmeye yönelik 
yürütmekteyiz.  129 yıllık Tarsus Amerikan Koleji geleneğinin bize 

yol gösterdiği şekilde, çok kültürlülüğü ve hoşgörüyü temel alan 
sağlıklı, güvenli ve modern öğrenme ortamlarında daha iyi ve daha 

huzurlu bir dünya için çalışmaktayız.
Akademik çalışmalarımızın yanı sıra tüm etkinlik ve 

aktivitelerimizle, öğrencilerimize hem kendi hayatlarında hem de 
insanlık için fark yaratmaları için katkıda bulunmayı hedefliyoruz.  

Dileğimiz, öğrencilerimizin bireysel gelişimlerinin yanı sıra 
ülkemizin gelişiminin de sorumluluğunu taşıyan bireyler olarak, ve 

daha iyi bir dünya için heyecanlarını kaybetmeden yetişmeleridir.
Bütün bu hedeflere yönelik olarak yürütmüş olduğumuz 

çalışmalarımızı okumaktan zevk almanızı diliyorum.

DEAr TAC FAmiLY
I am happy to address you in this edition of TAC Life 

in which we are sharing with you snapshots from the 
busy calendar of the 2016-2017 academic year.

The TAC faculty started the academic year with orientation programs 
and professional development activities in order to achieve the goal 

of academic excellence. In order to meet that same goal, the TAC 
administration team attended a workshop called “Art of Leadership” 

with the administrators of the other SEV schools, all for one basic goal:
Leaders for Turkey, Leadership for the World

Being aware of our responsibility in raising leaders, we have been 
working towards developing our students as critical thinkers, 

inquirers, knowledgeable, and open minded global citizens. 
Following the path of the traditions of 129-year-old Tarsus 

American College, we are working hard to build healthy, safe, and 
modern learning environments which will lead to a better and more 

peaceful world; one that is based on diversity and tolerance.
Through all these activities and events, we would like to 

see our students as individuals who will make a difference, 
not only in their lives but also for humanity.

We wish to raise individuals who will enthusiastically take responsibility 
for their personal development as well as for the progress of our country.

I hope that you enjoy reading about our life at TAC.
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TAC 2016-2017 
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ
TAC OPENS THE NEW ACADEMIC YEAR

TAC’nin tarihi kampüsünde düzenlenen 
2016-2017 eğitim-öğretim yılı açılış 

törenine, öğrencilerin yanı sıra veliler, 
mezunlar ve okul görevlileri de katıldı. 
Geçtiğimiz yıl tüm ülkemizi yasa boğan 
haberler nedeniyle, hüzünlü ve buruk bir 
açılış gerçekleştirmiş olan öğrencilerimiz, 
TAC geleneği haline gelen davullu-zurnalı 
girişlerini bu yıl yapabildiler. Ellerinde büyük 
bir Türk bayrağı ve meşaleler eşliğinde tören 
alanına giren TAC öğrencileri, tüm veliler, 
mezunlar ve okul yöneticileriyle birlikte 
coşkulu bir açılış töreni gerçekleştirdiler.
Törende; Okul Müdürü Günseli 
Yüksel, Tarsus Okulları Direktörü 
Andrew Leathwood, TAC Mezunlar 
Derneği Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu ve 

Kutlamalar
Önemli Günler
Special Days
Celebrations

Öğrenci Birliği Başkanımız Efe Çelebi; 
yaptıkları konuşmalarda yeni eğitim-
öğretim yılı ile ilgili duygu, düşünce 
ve temennilerini dile getirdiler.
2015-16 Öğretim yılı “TAC Puanı” en yüksek 
öğrencilerimize sertifikalarının verilmesinin 
ardından TAC öğrencileri, yeni eğitim ve 
öğretim yılının ilk dersini işlemek üzere 
sınıflarına girerek sıraları doldurdular.
Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm 
öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz için 
huzurlu ve başarılı geçmesini dileriz.

TAC’s opening ceremony of the 2016-
2017 academic year was well-attended 
by students parents, graduates and 
school community members. 

This year’s seniors were able to make 
a splendid entrance with drums and 
horns, a TAC tradition, as opposed 
to last year’s sombre one due to the 
tragic incidents in the country. TAC 
students arrived in the ceremony area 
with an oversized Turkish flag, and 
flares, and treated the TAC students, 
parents, alumni and administrators 
to a lively opening of the year. 
Among those who took the stage for 
remarks and good wishes for the year 
were School Principal Günseli Yüksel, 
Headmaster Mr. Andrew Leathwood, 
TAC Alumni Association President 
Dr. Ali Cerrahoğlu and Student 
Council President Efe Çelebi. 
Following the presentation of certificates 
to students with the highest  TAC points 
from each grade level, the ceremony ended 
and the students headed to their new 
classes for the first lesson of the year. 
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2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
YILI TAC EĞİTİM KADROSU
Tarsus Amerikan Koleji, tam donanımlı, tecrübeli, idealist, yeniliklere açık ve 
dinamik eğitim kadrosu ile 2016 – 2017 Eğitim ve Öğretim Yılı'na başlarken.

TAC TEACHING STAFF IN THE
2016-2017 ACADEMIC YEAR
Tarsus Amerıcan College is ready for the 2016-2017 Academic Year with its 
qualified, experienced, idealistic, innovative and energized teaching staff. 

8
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Tarsus Amerikan Koleji Öğrenci Birliği Komitesi, 
Tarsus Amerikan Koleji öğrenci, öğretmen 

ve idarecilerinin destekleri ile okulumuzun 
değerli destek personeli olan Euroserve 
Çalışanları ile Güvenlik Görevlilerimizin Kurban 
Bayramlarını kutlayarak artık gelenekselleşen 
bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşadılar ve yaşattılar. Öğrencilerimizin gelenleri 
güler yüzle ve samimi bir şekilde karşılayıp 
hizmet ettikleri bu kutlama etkinliğinde 
öğrenci, idareci, öğretmen ve çalışanlarımız, 
bayramların olmazsa olmaz tatlarından biri 
olan baklavalarını yiyip tatlı sohbetler eşliğinde 
çaylarını içtiler.  Bayram kutlaması, TAC Öğrenci 
Birliği Komitesince bayram için hazırladıkları 
hediyeleri çalışanlarımıza takdim etmeleriyle 
son buldu. Yıllardır okulumuzda gerçekleşen bu 
bayram kutlamalarının bundan sonraki yıllarda 
da aralıksız olarak devam etmesi temenni edildi. 
TAC Öğrenci Birliği Komitesi'ne teşekkür eder, 
bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.

TAC’s Student Council Committee, with the 
generous support of the TAC students, teachers 
and administrators were pleased to be leading 
an El-Eid celebration with the grounds workers 
of Euroserve, the services of whom are much 
appreciated by the school community. In 
this celebration our students, spoke of their 
appreciation for all that they do for the school, 
then joined them in really good conversations 
while eating their baklava, one of the staples of 
the bayram time.  The celebration ended with 
special Bayram presents given to the staff by 
members of the TAC Student Council.  TAC 
appreciates the hard work of TAC Student 
Council and wishes them continued success 
in organizing many other activities during the 
year to bring the school community together. 

TAC GELENEKLERİNDEN BİRİ: 
“KURBAN BAYRAMI KUTLAMASI”
A MEANINGFUL CELEBRATION 
OF THE EL EID (KURBAN) 
BAYRAM AT TAC

Kutlamalar
Önemli Günler
Special Days
Celebrations

H A B E R  N E W S
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10 Kasım, saat 9.05’te tüm 
TAC’lilerin nefesleri durdu ve 

kalpleri o dakikalarda yalnızca Gazi 
Mustafa Kemal Paşa için attı.
Okulumuzun İkinci Yabancı Dil 
Bölümü’nün önderliğinde hazırlanmış 
olan Atatürk’ü Anma Programı, 
duygusal anlamda dolu dolu geçti. 
Atatürk’ü Anma Töreni, ilk önce saygı duruşu 
ardından da hep birlikte söylenen İstiklal 
Marşı ile başladı. Müdür Yardımcımız 
Dr. Duygu Gülev’in TAC’lileri etkileyecek 
duygu dolu sözleri, herkesi düşünce 
ve duygu yoğunluğuna sürükledi.
Tören; öğrencilerimizin hazırlamış olduğu 
Atatürk’ün son günlerinin canlandırılması 

TAC’DE 10 
KASIM 
ATATÜRK’Ü 
ANMA GÜNÜ 

TAC 
Mourns on 
noveMber 10

ile devam edip Lara Aksoy ve Yiğit Tamer 
Tetiker’in birlikte seslendirdikleri Atatürk’ün 
de çok sevdiği “Yemen Türküsü” ile devam etti.
Sahnelenen etkileyici oratoryo sonrasında 
Osman Edip Türkmen’in “Bir Resim Yap 
Çocuğum” adlı şiiri, Fransızca Öğretmenimiz 
Anıl Baydar ve bir grup öğrencimiz tarafından 
dramatize edildi. Aysel Büyükkardeş ve 
Buse Orak’ın birlikte hazırladıkları “Dağ, 
Taş, Deniz” şarkısıyla da 10 Kasım Atatürk’ü 

Anma Programımız son buldu.
Aslında, Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı 
40 dakika değil, 40 yıl anmakla 
bitiremeyiz. Atatürk’ü yaptıklarıyla 
ve düşünceleriyle yaşatabiliyorsak 
ne mutlu bizlere!.. Atatürk’ü saygı 
ve özlemle anıyor ve onu sadece 
10 Kasım’larda değil her zaman 
beyinlerimizde ve yüreklerimizde 
taşıyacağımıza söz veriyoruz!.. 

Kutlamalar
Önemli Günler
Special Days
Celebrations

t a c l i f e
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At 9:05 on November 10, all hearts at 
TAC, like the rest of the country, were 
beating for Mustafa Kemal Ataturk. 
The Ataturk Commemorative Assembly 
prepared by the Second Foreign Language 
department was full of touching moments.
The assembly, which started with a moment 
of silence and the Turkish National Anthem, 
continued with the remarks of Dr. Duygu 
Gülev, Academic Dean,  about Ataturk. 
This was followed by an enactment by 
students of the last days of Ataturk on his 
deathbed. The audience then listened to the 
ballad “Yemen Türküsü”, one of Ataturk’s 
favorite folk ballads, sung by Lara Aksoy, 
with Yiğit Tamer Tetiker on guitar. 
Following an impressive oratorio, we 
listened to the poem of Osman Edip 
Türkmen from our French teacher Anıl 
Baydar, aided by the dramatization of a 
group of students. The ceremony closed 
with the song “Dağ, Taş, Deniz” presented 
by Aysel Büyükkardeş and Buse Orak. 
40 years will not be enough to pay our 
respects to Mustafa Kemal Ataturk, our 
nation’s great leader, let alone 40 minutes 
of a classroom period. We will carry him 
in our hearts and minds forever, not 
only on November 10 of each year. 

O BEN DEĞİL BİZDİR  
''İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben et ve kemik, geçici Mustafa Kemal. 
İkinci Mustafa Kemal, onu 'ben' kelimesiyle ifade edemem; o ben değil, bizdir! 
O, memleketin her köşesinde yeni bir fikir, yeni bir hayat ve büyük ülkü için uğraşan 
aydın ve mücadeleci bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. 
Benim girişimlerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. 
O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. 
Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal O'dur.'' 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk… 

"Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça, bulduğumuza 
inandıkça, ifade etmeye cesaret eden adamlar olmalıyız."
Gazi Mustafa Kemal Atatürk… 

THERE ARE TWO MUSTAFA KEMALS:
"One is me, the flesh-and-blood, mortal Mustafa Kemal … The second Mustafa 
Kemal,… I can not express it with the word “me”, it is not “me”, it is “we”. That 
is an intellectual and challenging society, struggling in every corner of the 
homeland for new ideas, new life and the great ideal. I represent their dream. My 
attempts are to satisfy the things they long for. That Mustafa Kemal is you, all 
of you. That is the non provisonal Mustafa Kemal that must live and succeed.
We should always be seekers of truth, who, as we find the truth, as we 
believe we have found the truth, are brave enough to express it. "

H A B E R  N E W S
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CUMHURİYET HEPİMİZİN!

TURKISH REPUBLIC IS OURS! 

Tarsus Amerikan Koleji Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü tarafından hazırlanan 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tören 
Programı coşkulu bir şekilde yapıldı. 
Cumhuriyetimizin 93. yılına yakışır 
zenginlikte hazırlanan program, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Okul 
Müdiremiz Günseli Yüksel’in dokunaklı 
konuşmasını Nutuk’un ve A tatürkçü 
değerlerin öne çıkarıldığı etkinlikler 
takip etti. Yedi bölgenin her birine ait şiir, 
yöresel kıyafet ve  müzik eşliğinde Türkiye 
haritasını bir araya getiren öğrenciler görsel 
bir şölen oluştururken TAC ECHO grubu 
öğrencilerinin müzik dinletisi de bu şöleni 
bütünledi. Türkçe Tiyatro Kulübü öğrencileri 
“D-evrim” adlı kısa oyunu sahnelediler. 
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin hayat 
bulduğu başarılı performanslardan sonra 
hazırlanan video gösterimini takiben  
“Memleketim” adlı parçayla sona eren 
bu anlamlı etkinlikte, “Demokrasi” 
konulu “Deneme Yarışması” ödülünü 9. 
sınıf öğrencisi Meliha Manav kazandı ve 
öğrencimiz ödülünü Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölüm Başkanı Önder Şit’in elinden 
aldı. Anlamlı günün sonunda öğrenciler, 
demokrasinin ve cumhuriyetin önemini bir 
kez daha anlamış oldular. Törende sergilenen 
başarılı müzik performansları için Müzik 
Öğretmenimiz Aslı Son’a ve sahne dekorları 
için de Resim Öğretmenimiz Tülay Okan’a 
tüm destekleri için teşekkür ediyoruz.

The Republic Day assembly prepared 
by Turkish Language and Literature 
Department was full of moments of 
national pride and celebration. 
The program of events, which reflected 
the richness brought by the republic 
regime to Turkey, started with a moment 
of silence and the National Anthem. The 
touching remarks by the school principal, 
Ms. Günseli Yüksel were followed by 
activities which focused on Ataturk’s “The 
Speech” and his ideals for the country 
which hold true, even today. Students 
brought together pieces of the Turkish 
map to make a whole, to represent the 
seven geographical regions of Turkey, 

with the accompaniment of poetry, 
traditional clothes and music from each 
region. After this visual feast, TAC ECHO 
students complemented the celebration 
with music. Turkish Drama Club students 
staged the short play “R-evolution”. 
After successful performances giving 
life to Ataturk’s “Address to the Turkish 
Youth” and a video footage, the activity 
closed with the song “Memleketim”. The 
assembly also included presentation of 
an award, for the essay writing contest 
with the theme “democracy” and Meliha 
Manav, the writer of the winning entry 
received her award from Önder Şit, 
Turkish Literature Department Chair. 
This meaningful event helped students 
to fully grasp the importance of 
democracy and the republic regime 
for Turkey. We would like to thank our 
music teacher Aslı Son for working 
with the performers towards successful 
musical performances and Tülay Okan 
for the impressive stage decor. 

t a c l i f e
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Okulumuz Fen Bölümü 
Öğretmenlerinin rehberliğinde ve 

öğrencilerimizin katkılarıyla hazırlanan 
24 Kasım Öğretmenler Günü Programı, 
Başöğretmenimiz Atatürk ve ebediyete 
intikal etmiş öğretmenlerimiz için saygı 
duruşunda bulunulması ve hep birlikte 
söylenen İstiklâl Marşı'nın eşliğinde Türk 
bayrağının göndere çekilmesi ile başladı.
Öğrencilerimiz Onur Ay ve Eliz Erdal'ın 
sunuculuğundaki program, okulumuz 
11 ve 12. sınıfların Müdür Yardımcısı ve 
Tarih Öğretmenimiz Orhan Baycık ve 29 
yıldır okulumuzda görev yapan ve değerli 
tecrübelerinden sıkça faydalandığımız 
okulumuz Aktivite Koordinatörü ve 
Edebiyat Öğretmenimiz 
Gülay Damar'ın günün 
anlam ve önemine ilişkin 
konuşmalarıyla sürdü.
Programın devamında; 
11 IB sınıfı öğrencileri 
Ege Telatar ve 
Onur Ay tarafından 
derlenen, öğrencilerin 
öğretmenlere seslenişini 
içeren video sunumu, 
Yağmur İlba ile Fem Yüksel’in 
hazırladıkları fotoğraflar yer aldı.
Müzik Öğretmenimiz Aslı Son ve 9. 
sınıf öğrencilerimizin, Sibel Kanık, 
Nail Baran, Ahu Tereci Dursun ve Tuba 
Karabağ öğretmenlerimizle beraber 
hazırladıkları mini konser sonrası 
sahnede hep birlikte şarkılar söylendi. 
24 Kasım Öğretmenler Günü Programımız, 
Öğrenci Birliği Üyelerimiz Metehan 
Mertoğlu ve Yankı Balta ve Okul Müdürümüz 
Günseli Yüksel’in öğretmenlerimiz 
için hazırlanan anı niteliğindeki 
hediyeleri takdimiyle sona erdi. 
Buradan tüm öğretmenlerimize en derin 
saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

24 KASIM ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ PROGRAMI  

TEACHERS DAY ASSEMBLY 

The assembly for the Teachers’ Day 
on November 24, prepared by the 
Science Department teachers and 
the contributions of students from 
different grade levels, started 
with a tribute to the nation’s 
head teacher Ataturk and 
all teachers who have lost 
their lives. This was followed 
by the national anthem. 
The schedule, which was 
presented by our students Onur 
Ay and Eliz Erdal, continued 
with the remarks of Mr. Orhan 
Baycık, the Grade 11-12 Dean 
and History Teacher, and Mrs. 

Gülay Damar, our Activity Coordinator 
and Turkish Literature teacher, the 
experiences of whom have contributed 
to student planning in many areas. 

Then we all watched the 
video presentation by 11 IB 
students Ege Telatar and 
Onur Ay which included 
the personal messages to 
teachers by various students, 
followed by a slideshow of 
photos prepared by Yağmur 
İlba and Fem Yüksel. 
The event had a colorful 
musical ending as our music 
teacher Aslı Son and a group 
of grade 9 students were 

joined by our teachers Sibel Kanık, Nail 
Baran, Ahu Tereci Dursun and Tuba 
Karabağ, and, then at the end, by all 
teachers, on the stage singing popular 
songs. The teachers were presented 
with small gifts as a memory of the day 
by Student Council representatives 
Metehan Mertoğlu and Yankı Balta, and 
by the Principal Ms. Günseli Yüksel. 
Once again, we share our deep 
respects for our teachers.       

H A B E R  N E W S
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Bu yıl çok farklı bir konsept ile 7.si 
düzenlenen Oktoberfest etkinliği, 14 

Ekim, 2016 tarihinde, büyük bir coşku ile 
kutlandı.  Etkinlik kapsamında; Goethe 
Enstitüsü’nün katkılarıyla, “Almanca RAP 
Yollarda” Ebow ve grubunu okulumuzda 
ağırladık. Ebow ve grubu, TAC öğrencileri 

ile dört saat boyunca etkili 
bir çalışma gerçekleştirdi. 

Öğrenciler, iki farklı çalı şma 
grubuna ayrıldıktan sonra 
kendi Rap şarkılarının 
sözlerini yazdılar. 
Daha sonra DJ Nick’in 
yardımıyla yazdıkları 

sözlerin melodilerini 

TAC  
7.  OCTOBERFEST 
KUTLAMALARI

7TH 
OKTOBERFEST 
CELEBRATIONS 
AT TAC

oluşturdular. Bu çalışmalar 
sırasında yaşanan atmosfer, 
herkes için hem çok ilginç 
hem de oldukça eğlenceliydi. 
Çalıştayın sonunda, öğrenciler 
RAP gurubu ile beraber 
sahnede gün içinde yazdıkları 
ve besteledikleri Rap tarzındaki 
şarkılarını seslendirdiler. Ayrıca 
Ebow ve grup arkadaşları 
da sahnede ayrı ayrı RAP 

Kutlamalar
Önemli Günler
Special Days
Celebrations

şarkılarını seslendirip Oditoryumumuzu 
şenlendirdiler. Tarsus Fatih Anadolu 
Lisesi’nden gelen konuklarımız da 
yemekhanemizde geleneksel Oktoberfest 
menümüzden tattıktan sonra konserde 
yerlerini aldılar. 10. sınıf öğrencileri Beste 
Özyürekoğlu ve Kutay İleri’nin geleneksel 
Alman kıyafetleri içerisindeki Oktoberfest 
sunumları herkes tarafından büyük bir ilgi 
ile izlendi. Okulumuzda tüm gün boyunca 
zil yerine çalan Oktoberfest şarkıları da 
bu güzel etkinliğe farklı bir hava kattı.  

This year, the Oktoberfest celebration 
at TAC saw strong enthusiasm from 
the students on October 14, 2016 with 
a different theme this year. As part of 
the activity, TAC hosted “German Rap 
on the Road” with Ebow, a band based 

t a c l i f e
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TAC’DE DÜNYA FELSEFE 
GÜNÜ KUTLAMASI
Felsefe, yaşantımızdır… Hayatın her yerindedir, felsefe… Bazen 

yaşam içinde özgür olduğumuz anlardır, bazen de felsefemiz 
yaşamda özgür olmaktır. O yüzdendir, belki her yerde felsefe ile 
karşılaşmamız. Felsefe kendini tanımaktır, çünkü kendini tanıyan 
birey, dünyayı ve evreni daha iyi tanıyıp anlamlandırabilir. Dünya 
Felsefe Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Aralık 2016 Perşembe 
günü 11. sınıf öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projelerle 
okulumuzda Felsefe Günü 
etkinlikleri gerçekleştirildi. 
“TAC’18”lerin hazırladığı 
projeler, röportajlar 
öğretmen ve öğrencilere 
keyifli olduğu kadar renkli ve 
eğlenceli dakikalar da yaşattı. 
Filozofların düşündüren 
sözlerinin yer aldığı sununun 
ardından, öğrencilerimizin 
hazırladıkları videonun 
ilgiyle izlenmesi ile 
program sona erdi.

TAC CELEBRATES 
PHILOSOPHY DAY 
Philosophy is our life and it actually is in every part of life. 
Sometimes, it is the moments in life when we are free, and 
at other times, it is our philosophy of life which sets us free. 
Philosophy starts with the Delphic maxim “know thyself” since 
the individual can only better know and understand the world 
when they know themselves. World Philosophy Day activities 
at TAC culminated on Thursday December 15, 2016.  with an 

assembly featuring the 
projects prepared by grade 11 
students. The presentation 
of the projects, which 
also included interviews, 
created thought-provoking 
and fun-filled moments 
for teachers and students. 
After a presentation with 
inspiring quotes by various 
philosophers, the assembly 
concluded with a video 
prepared by students. 

in Germany, with the contribution of 
the Goethe Institut. Ebow treated TAC 
students to a very productive four-hour 
workshop. Divided into two groups, the 
students wrote lyrics to their own rap 
song! Then, with the help of DJ Nick, they 
developed melodies for their songs. The 
atmosphere and interactions experienced 
during these activities were very unique 

and a lot of fun for everyone. At the end 
of the workshop, students joined the 
German rap band onstage to sing the 
rap songs they wrote and composed 
during the day.  Ebow band members 
carried the Oktoberfest cheer by singing 
their rap songs as well. Our guests from 
Tarsus Fatih Anatolian High School 
joined us at the concert after tasting the 

Oktoberfest menu offered in the cafeteria 
during the lunch break. The program 
presented by the student MCs, Beste 
Özyürekoğlu and Kutay İleri, who were 
in their traditional German  costumes 
were well-received by the audience. The 
Octoberfest tunes that replaced the 
regular bell tone added to the Oktoberfest 
spirit around the Tarsus campus.

H A B E R  N E W S
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Eylül ayının son Cuma günü, Tarsus 
Amerikan Koleji’nin tarih kokan 

muhteşem çim alanında, Hazırlık sınıfı 
öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, 
kendi kurdukları çeşitli ebat ve renkteki 
çadırların eşliğinde ve okulun doğal 
ortamında, hep birlikte coşku içerisinde 
çok farklı bir gün ve gece geçirdiler.
Okulun bitiş zili ile beraber, heyecanları 
her hallerinden belli olan Hazırlık sınıfı 
öğrencileri bayrak töreni sonrasında 
çadırlarını kurdular. Öğrencilerimiz, 
okulumuz Beden Eğitimi Bölümünün 
hazırladığı oyun ve spor aktiviteleriyle 
doyasıya eğlenirken, bir taraftan da takım 
çalışmasını ve yardımlaşmayı öğrenerek bir 
günlük bile olsa teknolojiyi bir kenara bırakıp 
arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve doğayla 
baş başa kalmanın tadına da varmış oldular.
Akşam yemeğinde “barbekü” keyfi 
yaşadıktan sonra Oditoryum’da hareketli bir 
karaoke eğlencesi ve ardından da patlamış 
mısır ikramı eşliğinde yıldızların altında 
gece sinemasıyla oldukça değişik bir ortam 
içerisinde kendilerini buldular. Gece, yakılan 
ve sabaha kadar hiç söndürülmeyen kamp 
ateşi çevresinde yenilen marşmelovlar ve 
etrafında söylenilen şarkılarla son buldu.
Çok koyu sohbetlerin yaşandığı, 
öğrencilerimizin yeni dostluklar kurduğu, 
TAC okul hayatına ait anılar biriktirmeye 

TAC’DE MUHTEŞEM 2. ÇADIR KAMPI

TAC'S SECOND PREP CAMPOUT 
WAS A SMASHING SUCCESS

Etkinlik‚ 
Turlar ve 
Geziler
Activities, 
Tours and 

Trips

t a c l i f e
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başladıkları bu çadır kampında, tüm Hazırlık 
sınıfı öğrenci ve öğretmenleri olarak bu havayı 
solumak herkese büyük bir mutluluk verdi.
Seneye gerçekleştirilecek olan TAC 3. 
Çadır Kampı Etkinliği için şimdiden, ilgili 
kişiler, neler yapılabileceği konusunda ilginç 
düşüncelerini kaydetmeye başladılar bile. 

The last Friday of September was the scene 
of a very different and special activity in 
the grass area of Tarsus American College. 
Prep students and teachers shared a lot of 
fun in getting together for a ''camp out''. 
With the last bell signalling the end of 
the classes for the day, and after the flag 
ceremony, the very excited prep students 
started setting up camp in the grass area 
in front of Unity. The students had a lot of 
fun with the games and sports activities 
organized by TAC’S PE Department while 
learning about teamwork and collaboration. 
Leaving technological gadgets aside for 
even one day, they enjoyed being in the 
company of their friends and teachers. 
After their barbecue dinner, the students 
were treated to a vibrant karaoke party 
in the auditorium followed by a movie 
under the stars - with popcorn of course. 
The campfire,  marsmallows and the 
songs sung around the campfire closed 
the night – well, the very early morning! 
In this campout activity conversations 
were shared, new friendships were 
built, and new memories were collected 
about TAC student life. Sharing this 
this wonderful environment with the 
other members of the TAC community 
was very refreshing for everyone. 
The organizers have already started to think 
about further activities that can be included 
in the 3rd Prep Campout event next year! 

H A B E R  N E W S
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Yeni eğitim ve öğretim yılının 
başlangıcında, okulumuzun Aile Birliği 

ve Öğrenci Birliği tarafından ortaklaşa 
düzenlenen ve öğrenci, veli, mezun, 
öğretmen ve çalışanları olmak üzere çeşitli 
üyelerini bir araya getiren Brunch etkinliği, 
02 Ekim, 2016/Pazar günü gerçekleştirildi. 
Brunch katılımcılarının güneşli bir Pazar 
sabahında bir araya geldiği etkinlikte, 
sıcak birliktelikler, arkadaş ve dostluklar 
adına ya yeni adımlar atıldı ya da bu 
ilişkiler ilerletildi. TAC kampüsünün eşsiz 
güzelliği içerisinde, alışveriş reyonlarının 
ve yöresel tatların yanı sıra, okulumuz 
öğrencilerinin düzenledikleri halat çekme 
yarışı; futbol, basketbol, voleybol, masa 
tenisi karşılaşmaları, su savaşının yanı sıra 
ECHO konseri de ilgiyle izlenip bol alkış aldı. 
Özellikle okulumuza bu yıl başlayan Hazırlık 
sınıfı öğrencilerinin abi ve ablalarıyla tanışıp 
kaynaşma fırsatı elde ettiği bu etkinlikte, veli 
ve öğretmenlerimiz de güneşli bir havada, 
keyifli bir pazar günü geçirmiş oldular. 
Çok güzel etkinliklerin yaşandığı 
bu kahvaltılı buluşma gününde hem 
doyasıya eğlenildi hem de TAC ile ilgili 

TAC’DE “BRUNCH” KEYFİ

ENJOYING BRUNCH 
AT TAC

keyifle hatırlanacak özel ve unutulmaz 
bir gün daha yaşanmış oldu. 

TAC’s traditional brunch, organized 
by the Parent-Teacher Association and 
Student Council in the beginning of the 
new academic year again brought 
together students, parents, 
alumni, teachers and staff 
members on Sunday, October 

2nd, 2016.  The activity on a sunny 
Sunday provided a venue for warm 
conversations, new friendships and 
reinforcing old ones. To the backdrop 
of our beautiful campus, the day was 
filled with fun at the shopping booths, 
and stalls of local delicacies, as well as 

tug-o-war, football, basketball 
and volleyball games organized 

by students, a water fight 
and a much-applauded ECHO 
concert. The brunch also 
provided the opportunity 

for new prep students to 
meet with their abis and ablas, 

contributing to the community spirit 
of the school.  It truly was a memorable 
day reminding that TAC has much 
more to offer beyond academics.

Etkinlik‚ 
Turlar ve 
Geziler
Activities, 
Tours and 

Trips
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TED Kayseri Koleji’nde, 14-17 Ekim 
tarihleri arasında yapılan III. Ulusal 

Gençlik Forumu’na katılan Tarsus Amerikan 
Koleji öğrencileri, bu forumda gazeteci ve 
delege olarak görev aldılar. TED Kayseri 
Koleji’nde, Avrupa Gençlik Parlamentosu 
formatında yapılan konferansa 11. sınıf 
öğrencilerinden Güneş Sezer, İnci Ovat, 
Rıfat Tuğrul, Umut Barış Özen, Ilgaz 

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ TEKUF’TA

TARSUS AMERICAN COLLEGE AT TEKUF 
Güneş SEZER 11 Ib TM

Baykal ve Çetin Çelikyılmaz; 10. sınıf 
öğrencilerinden Talya Boyar ve Ali Özaltın 

katıldı. İlk gün komiteler arası takım 
kurma çalışmaları yapıldıktan 
sonra ikinci ve üçüncü gün taslak 
üzerinde çalışıldı. Dördüncü 
gün ise delegeler hazırladıkları 
taslakları Genel Kurul’a sundular. 
Bu forumda “gazeteci” olarak görev 
alan Güneş Sezer ve İnci Ovat 
“Zımbırtı” isimli gazete için 4 gün 

boyunca yazılar yazdılar.  Konferansa veda 
eden öğrenciler, üzüntülerini gizleyemedi. 
Türkiye’nin her bölgesinden katılımcıların 
bulunduğu konferansın sonunda geriye 
yeni arkadaşlıklar ve güzel anılar kaldı. 

TAC student representatives who 
attended 3rd National Youth Forum on 
October 14-17 at TED Kayseri College, 
worked as correspondents and delegates in 
this forum.  At the conference in Kayseri, 
which adopted the European Youth 
Parliament Format, grade 11 students 
Güneş Sezer, İnci Ovat, Rıfat Tuğrul, 
Umut Barış Özen, Ilgaz Baykal and Çetin 
Çelikyılmaz, Grade 10 students Talya Boyar 
and Ali Özaltın were in attendance. On 
the first day teambuilding activities were 
conducted between committees, while the 
second day and third day were used for 
working on the draft. On the fourth day, 
the delegates presented their drafts to 
the General Board. Güneş Sezer and İnci 
Ovat who worked as “correspondents”, 
wrote daily articles for the newspaper 
“Zımbırtı” on the four days of the event.  
Students who sadly said their goodbyes 
at the end of the trip, do treasure the new 
friendships made and beautiful memories 
collected during the trip to Kayseri. 

III. TEKUF’A KATILAN 
ÖĞRENCİLERİMİZİN 
SERTİFİKA TÖRENİ
TED Kayseri Koleji’nde, 14-17 Ekim 
tarihleri arasında yapılan III. Ulusal Gençlik 
Forumu’na katılan ve başarılı çalışmalar 
gerçekleştirerek okullarını temsil eden 
10.  sınıf öğrencilerimizden Talya Boyar 
ve Ali Özaltın; 11. sınıf öğrencilerimizden 
de Güneş Sezer, İnci Ovat, Rıfat Tuğrul, 
Umut Barış Özen, Ilgaz Baykal ve Çetin 
Çelikyılmaz ile öğretmenleri Coğrafya Öğretmenimiz Gülden Balaban’a 
Katılım Sertifikaları Okul Başdanışmanımız Andrew Leathwood ve Müdür 
Yardımcımız Orhan Baycık tarafından takdim edildi. Konferansa katılan 
öğrenci ve öğretmenlerimizi kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

CERTIFICATES PRESENTED 
TO THE STUDENT 
PARTICIPANTS IN TEKUF
TAC’s grade 10 students Talya Boyar 
and Ali Özaltın, grade 11 students 
Güneş Sezer, İnci Ovat, Rıfat Tuğrul, 
Umut Barış Özen, Ilgaz Baykal and 
Çetin Çelikyılmaz who participated 
in the 3rd National Youth Forum 
between October 14-17 at TED Kayseri 
College successfully represented their 

school at the event. The students, as well as their 
supervising teacher, Gülden Balaban, were presented 
certificates of recognition by Headmaster Andrew 
Leathwood and Assistant Principal Orhan Baycık.  
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T arsus Amerikan Koleji 
Hazırlık Bölümü idareci ve 

öğretmenlerinin, 2016-2017 eğitim-
öğretim yılı boyunca öğrencilerimize 
yönelik yapmayı planladıkları “Çevre 
Çalışmaları”nın birincisi, 27 Ekim 
tarihinde,  Çamlıyayla’ya “Doğayı Tanıma” 
etkinliği olarak gerçekleştirildi.
Bu etkinlikteki amaç, öğrencilerimizin 
doğayı keşfedip, bilinçli ya da bilinçsiz bir 
şekilde kirletilmiş olan doğadan zararlı 
atıkları toplayarak doğayı arındırmak, 
doğanın kendinde bulunan malzemeleri 

DOĞAYI 
TANIMA GÜNÜ 
ETKİNLİĞİ

NATURE 
AWARENESS 
DAY

GOOGLE DRIVE UYGULAMALARI 
VE YENİLİKLERİ

GOOGLE DRIVE APPS AND 
THEIR INNOVATIVE APPROACH

kullanarak bunlarla bir proje 
hazırlayıp sunmaktı.

Arkadaşlıkların pekiştirildiği, 
öğretmenler ile öğrencilerin kaynaştığı 

ve de bol bol fotoğrafların çekildiği bu 
etkinlikten herkesin keyif aldığı da hem 
etkinlik sırasında hem de dönüş yolculuğunda 
geziye katılanlar tarafından ifade edildi.

The first activity of the “Environmental 
Studies” conducted by TAC’s Prep Level 
administrators and teachers with 
Prep students in the current academic 

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında 
“bulut depolama” kavramı son zamanlarda 

sıkça kullanılan bir ifade haline geldi.  Google 
Drive ise günümüzde özellikle eğitim 
teknolojileri alanında sunduğu uygulamalarla 
birçok yeniliği içinde barındıran popüler 
bir uygulama. Tarsus Amerikan Koleji de, 
Google Okulu olarak “Google”ın sunduğu 
eğitim teknolojilerini yakından takip ediyor 
ve uyguluyor. Tüm öğrencilerimiz, Google 

year was held on October 27, in the 
form of a “Nature Awareness Trip” to 
the mountains of Çamlıyayla. 
The purpose of this field trip was to 
explore the nature around us, clean 
up rubbish from the from the natural 
surroundings, and prepare a project by 
recycling materials found in nature. 
Students and teachers spent an enjoyable 
time together and many photos were 
taken. All expressed during the return 
trip that they had a lot of fun and that they 
were looking forward to the next one. 

Okul hesapları sayesinde sınırsız bulut 
depolama olanağı ve okul içerisi iletişim 
kolaylığı sağladılar. Google Drive ile öğrenci 
ve öğretmenlerimiz sadece okul ortamında 
değil okul dışında da çalışma olanağı buluyor 
ve gerektiğinde aynı doküman üzerinde 

ortak çalışıyorlar.   19-20 Ekim tarihlerinde 
tüm öğretmenlerimize Google Drive’ın 
sunduğu yeniliklerin ve uygulamaların 
tanıtıldığı çalıştaylar gerçekleştirildi. 
Eğitim Teknolojileri Bölümü, yıl içerisinde 
gerek bölüm bazında gerekse de bire bir 
çalışmalar şeklinde eğitim teknolojilerindeki 
yenilik ve uygulamaları öğretmen ve 
öğrencilerimizle paylaşmaya devam 
edecek. Verimli çalışmalar dileğiyle...

In this modern age of technology, 
“cloud storage” is a widely used concept. 
Google Drive is a popular application 
with many innovations in the area of 
educational technologies. As a Google 
School, Tarsus American College closely 
monitors and implements the educational 
technologies introduced by Google. All 
students have found the opportunity 
to use unlimited cloud storage and 
it has eased communication greatly 
between teachers and students.

Etkinlik‚ 
Turlar ve 
Geziler
Activities, 
Tours and 

Trips
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SEV Amerikan Kolejleri bünyesindeki öğrenciler için her 
yıl yapılan Liderlik Konferansı, bu yıl 20-22 Ekim 

2016 tarihleri arasında İzmir Amerikan Koleji’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Üç gün süren Liderlik Konferansı SAC, ÜAL, TAC ve 
ACI’ın öğrenci birliklerini bir araya getirdi. Akşam yemeği sırasında 
tanışıp sohbet eden öğrenciler, böylece konferansın başlangıcını 
yapmış oldular. Yemek sonrasında gruplara ayrılarak “Odadan Kaçış 
Oyunu” oynayan ve bu şekilde birlikte çalışma, problem çözme ve grup 
anlayışlarını geliştiren katılımcılar, günün sonunda İzmir Amerikan 
Koleji öğrencilerince evlerinde ağırlanmak üzere dağıldılar. Bu ortamın, 
daha önce tanışmamış insanların uyum sağlamasında 
çok önemli bir noktayı oluşturduğuna herkesin inancı 
tamdı. Sabah kahvaltısını okulda hep birlikte yapan 
öğrenciler, her okuldan katılan öğrencilerin karışık 
olarak bulunduğu dört gruba ayrılarak “Oy ve Ötesi 
Derneği” kurucularından Yale Üniversitesi mezunu 
Sercan Çelebi’nin okul kütüphanesinde verdiği söyleşiyi 
dinlediler. Öğrenciler söyleşi süresince hem sorularıyla 
hem de yorumlarıyla birçok önemli konuyu tartıştılar. 
Bu tartışma konuları: Aktif bir vatandaş olmak nedir ve 
nasıl olunur? Aktif bir birey olmanın liderlikteki önemi… 
Tartışmanın birinci bölümü kırk beş dakika sürdü. İkinci 
bölümde ise; evrensel ve toplumsal önemli sorunları 
çeşitli aktiviteler aracılığıyla tespit edip bunlara mantıklı 
ve akılcı çözümler getirdiler. Bu çalışmalar aracılığıyla, 
bir bireyin nasıl liderlik yapabileceğine tanık oldular. Öğle 
yemeği sonrasında okulların hazırladıkları sunumlar 
izlendi. Liderlik Konferansı'nın bir başka amacı da her okulun öğrenci 
birliklerinin birbirlerinden yeni bilgiler ve ilham almasıdır. Tüm 
sene boyunca yapılanları ve sivil toplum çalışmaları içerisinde bireyi 
anlatmaya yönelik hazırladıkları sunumlarla ilgili öğrenci birlikleri tek 
tek konuşma yaptılar. Günün sonunda hem aktif birey hakkında hem de 
toplumsal sorunlar hakkında bilgi edinen ve sunum yapan öğrenciler, 
bir sonraki gün buluşmak üzere dağıldılar. Konferansın üçüncü günü, 
kültürel bir gezi niteliğindeydi. Tüm öğrenciler Alaçatı/Çeşme’ye gidip 
orada birbirlerini daha yakından tanıdılar. Ayrıca il dışından katılan 

öğrenciler böylece İzmir’i de tanıma fırsatını elde ettiler. Bu gezi 
sırasında Ege Bölgesi kültürünü de öğrenen öğrenci birlikleri, Liderlik 
Konferansı süresince hep birlikte zaman geçirip kalıcı arkadaşlıklar 
kurdular. Liderlik Konferansı kapanışı okulda gerçekleştirildi. 
Birçok yeni düşünce, görüş ve amaç elde eden öğrenci birlikleri 
başka etkinliklerde yenide bir araya gelmek dilekleriyle ayrıldılar.

SEV Leadership Conference, an annual activity for students of 
SEV American high schools, was hosted by ACI this year on October 
20-22, 2016. The three-day conference brought together the student 

councils of SAC, UAA, TAC and ACI. Students were 
introduced and shared a conversation during 
dinner and continued their interaction to “Get 
Out of the Room” later in the evening, in a exciting 
game putting to use team work, problem solving 
and group dynamics. They later left with the ACI 
families hosting them for the event. Everyone was 
in agreement that this environment really helped 
break the ice between students who had not met 

before. Students had their breakfast together at 
the school and were divided into four groups. They 
listened to a presentation by Sercan Çelebi, a Yale 
graduate, who is one of the founders of the “Oy ve 
Ötesi Association”, a non-profit organisation for 
the monitoring of the ballot counting process at the 
general elections. The very nature of his professional 
background facilitated the discussion of very 

important questions, such as the meaning of being an active citizen, 
and how does one become an active citizen, and its importance in 
leadership. The first part of the discussion was 45 minutes. In the 
second part, some current global and social problems were identified 
through various activities, and the students tried to bring rational 
and workable solutions to them, being close witnesses to how an 
individual can lead. Following lunch, they watched presentations 
of each school, talking about activities and community service 
projects. Another aim of the Leadership Conference was to help 
inspire each student council about new practices and to learn from 
one another. By the end of the day, the student leaders had learned 
many new things about active individuals and social problems 
they could lead to resolve. The third day of the conference was 
dedicated to a cultural trip to Alaçatı / Çeşme where students got 
to know more about each other, as well as the beautiful seaside 
towns of İzmir. The closing of the event was at school, with the 
students wishing to meet again at other joint school events. 

SEV AMERİKAN KOLEJLERİ 
LİDERLİK KONFERANSI- 2016

LEADERSHIP CONFERENCE 2016
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MATEMATİK BÖLÜMÜMÜZ EĞİTİM 
TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYINDA

TAC MATH DEPARTMENT 
AT THE EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES WORKSHOP 

İçinde bulunduğumuz yüzyıl hızla ilerleyen 
ve günden güne gelişen teknolojinin 

hayatın her alanında doğrudan hayata 
geçirildiği bir süreç. Bu süreç ve hedef 
doğrultusunda, okulumuz da sürekli olarak 
yenilikleri takip ediyor ve uygulamaya 
koyuyor. Bu anlayışlar çerçevesinde, 
öğrencilerimizin becerilerini teknolojik 
araçlarla ve programlarla geliştirebilmek 
adına, 15 Ekim 2016 tarihinde Matematik 
Bölümümüz için okulumuzda Atölye 
Çalışması gerçekleştirildi. Matematik 
Bölümü Öğretmenlerimiz, her zaman 
olduğu gibi edindikleri yeni eğitim 
teknolojileri alanındaki uygulamaları 
yıl içerisinde tüm derslere uygulayarak 
geliştirmeye ve eğitimde yeni teknolojileri 
takip etmeye devam edecekler. 

This century is progressing fast, bringing 
about an increased development of 
technology in every part of human life. 

In line with this process and objectives, 
our school is trying to keep abreast 

of new technologies, with an effort 
to make them an integral part 
of teaching and learning. TAC 
organized a Workshop for the 
Mathematics Department on 
October 15, 2016 in order to help 

improve students’ IT skills through 
technological tools and programs. 

Teachers of the mathematics 
department will continue to apply 

these new educational technologies to 
their classes during the year and keep 
current with future innovations.  

Etkinlik‚ 
Turlar ve 
Geziler
Activities, 
Tours and 

Trips
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TAC’DE GERÇEK YAŞAMA HAZIRLIK: 
ÖĞRENCİ BİRLİĞİ SEÇİMLERİ

PREPARING FOR REAL LIFE: STUDENT 
COUNCIL ELECTIONS AT TAC

Tarsus Amerikan Koleji Öğrenci 
Birliği, öğrencilere demokratik 

yaşam biçimini öğretmek, öğrencilerin 
okul aktivitelerinde rol almalarına 
ve aktivitelerin organize edilmesine 
katkıda bulunmalarına fırsat sağlamak 
amacıyla oluşturulmuş bir yapı. 
Bu yapıda görev alacak olan okulumuza bu 
yıl başlayan Hazırlık Sınıfı öğrencilerimiz, 
ilk aşama olarak her sınıftan bir kız ve 
bir erkek öğrenciyi gizli oylama ve açık 
sayımla belirlediler. Seçimin son aşaması 
olarak da, 18 Ekim 2016 Salı günü, kendi 

temsilcilerini belirlemek üzere seçime gittiler. 
Bu seçim, gizli oylama ile yapılmış olup açık 
sayım sonucunda, Hazırlık D sınıfından en 
yüksek oyu alan Sinan Yalçın, Öğrenci Birliği 
Yürütme Kurulu ve Hazırlık F sınıfından 
Talin Kış TAC Öğrenci Birliği Üyesi olarak oy 
çokluğu ile seçildiler. Kendilerini tebrik eder, 
başarılı çalışmalar gerçekleştirmelerini dileriz.

Tarsus American College Student Council 
is a student body designed to teach students 
about a democratic way of life, help them 
take an active role in school activities 
and contribute to the organizing of such 
activities. The Prep students of TAC, who are 
the newest members of this organisation, 
took the first step in exercising their 
democratic right by nominating a female and 
a male candidate from each class using secret 
ballot and an open counting of votes. As the 
last step of the elections on Tuesday October 
18, they voted to elect their representatives 
to the Student Council. As a result of this 
round, which was also conducted by secret 
ballot, Sinan Yalçın from Prep D received 
the highest number of votes and was elected 
to the Executive Board of the Student 
Council, Talin Kış from Prep F was elected 
as the TAC Student Council member. We 
congratulate the elected students and 
wish to see a successful performance from 
them as part of the TAC Student Council. 
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TAC Öğretmenleri, yeni 
öğretim yılına başlarken 

“Profesyonel Gelişim” çalışmaları 
kapsamında “Eğitim ve İletişim” seminerini 
gerçekleştirdiler. Öğretmenlerimiz, 

TAC ÖĞRETMENLERİ 
PROFESYONEL GELİŞİM 
ÇALIŞMASINDA...

TAC TEACHERS’ PD RETREAT

bu çalışma ile aralarındaki iletişimi 
güçlendirmenin yanı sıra iletişimin 
eğitimdeki yeri ve öneminin ön planda 
tutulması gerektiği anlayışını vurgulayıcı 
etkinlikler yaparak, eğlenerek ve öğrenerek 

farkındalıklarını artırmışlardır. 
Çalışmaların öğleden sonraki kısmında 
ise, Resim Öğretmenimiz Tülay Okan, 
Mandala hakkında bilgi verdikten 
sonra ‘Luna ile “An” Mandala’ çalışması 
ile iletişimin önemi, felsefe ve resim 
boyutuna taşınmış oldu. Tabii ki bu 
çalışmalar sırasında da öğretmenlerimiz 
gruplar halinde çalışarak çok güzel 
ürünler oluşturdular. “Profesyonel 
Gelişim Etkinliği”nin ikinci gününde 
ise, TAC’02 Mezunlarımızdan Eğitim 
Danışmanlığı yapmakta olan Esat 
Uğurlu’nun verdiği “Gelecekteki Eğitim 
Uygulamaları” eğitimi ile dünyada 
uygulanmakta olan modern öğrenim 
ve öğretim teknikleriyle bunların nasıl 
uygulanması gerektiği ile ilgili bilgi 

1. gün ▼ Day 1
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alıp bu konuyla ilgili beyin fırtınası da 
gerçekleştirdiler.  Oldukça yararlı olduğu 
görüşünde birleşilen bu etkinlik sayesinde, 
öğretmenlerimiz “Farklılaştırılmış 
Eğitim” konusunda daha derin bilgiler 
edinirken, birlik ve beraberlik içerisinde 
bu konularda da daha donanımlı hale gelip 
dinamik bir şekilde yeni eğitim ve öğretim 
yılına hazır olduklarını sergiledikleri 
pozitif enerjileriyle de kanıtladılar.

Before the beginning of the academic 
year, TAC teachers met in an “Education 
and Communication” seminar as part 
of their Professional Development 
activities.  A series of fun and engaging 
sessions helped build communication 
between the teachers,  emphasizing 
the major role and importance of 
communication in education. In the 
afternoon, TAC’s visual arts teacher 
Tülay Okan took this emphasis on 
communication to a philosophical 
and artistic level with her 
workshop “Mandala”, after an 
introduction of the concept and 
its reflection on today’s culture. 
This workshop also helped 
teachers to create impressive 
products by working as a team. On 
the second day of the PD retreat, all 
TAC teachers listened to the exciting 
presentation of Esat Uğurlu, TAC 2002 
graduate, who works as an educational 
consultant, about “Instructional Practices 
of the Future”. His session involved the 
teachers in a brainstorming session 
about the global trends in education. This 
presentation, which the teachers agreed 
was a very useful one, helped teachers 
gain a deeper understanding about 
“Differentiated Instruction” as well.  All 
parts of the retreat drew contributions 
of teachers with a positive and dynamic 
energy, proving that they are ready to 
start the year with a full repertoire of 
academic knowledge and enthusiasm.

2. gün ▼ Day 2

Etkinlik‚ 
Turlar ve 
Geziler
Activities, 
Tours and 

Trips
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Tüm SEV okullarının yöneticileri 
The Art of Leadership Çalıştayı’nda bir araya 
gelerek okullarımız arasındaki iletişim ve 
işbirliğinin yarattığı gücü pekiştirdiler.

The administrative teams from all SEV schools met 
at the workshop entitled ''The Art of Leadership'' 
which reinforced the synergy of communication 
and collaboration between the schools 

Y GA’nın “lider yetiştirme 
amaçlı” çalışmalarının 

tanıtım sunumu gerçekleştirildi. 
18 Ekim 2016 tarihinde, 
Stickler Oditoryum’da 10. 
sınıf öğrencilerimize YGA 
tarafından “Liderlik Okulu” sunumu 
yapıldı.  Sunumda, YGA’nın lider 
yetiştirme amaçlı çalışmaları tanıtıldı. 
Liderlerin Övdüğü Liderlik Sunumunda, 
YGA’nın tanıtımı yapıldıktan sonra bu 
programda yetişmiş kişilerden örnekler 

TAC 10. SINIF ÖĞRENCİLERİ 
“LİDERLİK YOLCULUĞU”NDA…
TAC GRADE 10 STUDENTS ON 
THE “LEADERSHIP JOURNEY”

verildi. Geleceğin lider 
adaylarını, ilklere imza 
atabilecek kadar özgüvenli 
ve birlikte başarmayı 
başarabilecek kadar "bensiz 
çift kanatlı birer lider" olarak 

yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir program 
olduğu, online liderlik okulu ve liderlik 
kampları ile YGA’nın özgün liderlik 
kavramlarının keşfedilerek içselleştirilip 
hayata geçirildiği anlatıldı. Bu yararlı ve 
ilginç sunumun etkileşimli bir sunum 

şeklinde gerçekleştirilmesi, katılımcıların 
zihinlerinde değişik ufuklar açtı. 

The activities of the YGA (Young Guru 
Academy) which aim to raise leaders 
were promoted in a presentation at TAC 
on October 18, 2016. At the presentation 
entitled ''Leadership Praised by Leaders”, 
examples of individuals who were 
trained by the program were provided. 
It was explained that this two-year 
program helped to raise leaders who 
will soar with two “wings”: one being 
the self-confidence to act on innovative 
ideas, and the other one representing 
a selfless dedication to work and 
achievements as a team. The program 
also includes an online leadership 
school and leadership camps to help 
the internalization and realization 
of the authentic leadership concepts 
outlined by the YGA. This presentation 
was designed in an interactive format 
which helped open new perspectives 
in the minds of the participants.
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Okulumuzda akademik bölümlerimizce 
planlanan sınavlar, öğretim yılı 

başında hazırlanan takvimlere göre belirli 
aralıklarla uygulanıyor.  Bu sınavlardan 
başka Hazırlık sınıflarımız haricinde, tüm 
sınıflarımıza yönelik ÖZDEBİR Türkiye 
Geneli sınavlar da uygulanıyor. Bütün 
bu sınavlar, öğrencilerimizin Türkiye 
genelinde sınavlara katılan öğrenciler 
içindeki yerlerini görmelerine olanak 
tanıyor. 12. sınıflarda düzenli aralıklarla 
YGS Deneme ve LYS Deneme sınavları da 
eğitim ve öğretim yılının başından beri 
uygulanmakta olup bu sınavların ikinci 
dönemde de uygulanmasına devam edilecek.  
Öğrencilerimize uyguladığımız bütün 
bu sınavlar uygulandıktan hemen sonra 
değerlendiriliyor ve sonuçlar ilgili tüm 
birimlere iletilerek sonuçların incelenmesi 
sağlanıyor. Sınavlar değerlendirilirken konu 
analizi de yapılıyor; hangi öğrencinin hangi 
konuda eksiği olduğu tek tek belirlenerek, 
toplantılarda değerlendirilip alınacak 
önlemler ve yapılacak çalışmalar 
belirleniyor.  Öğrencilerimize 
uyguladığımız sınavlar, YGS-
LYS konularında yılların 
birikimine sahip kurumlardan 
alınır ve uygulanır. Böylece 
öğrencilerimizin farklı soru 
tipleri ve zorluktaki sınavlarla 
karşılaşmaları sağlanır. Bu 

OKULUMUZDAKİ ÖLÇME-
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ
EXTERNAL ASSESSMENT TOOLS 
AND MOCK-EXAMS AT TAC 

sınavlarla başa çıkma becerisini gösterenler, 
ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda da başarılı 
olabiliyorlar. Bu süreçte sorun yaşayanlar, 
Yönetim-PDR-Öğretmen işbirliği ile 
sorunları aşarlar ve hedeflerine doğru 
ilerlerler. Tüm öğrencilerimize girecekleri 
tüm sınavlarda ve çalışmalarında kolaylıklar 
ve başarılar diliyoruz.

The exams planned by the academic 
departments, i.e. the internal exams of 

the school, are administered according 
to the exam calendar determined 

at the beginning of the academic 
year. In addition to these exams, 
ÖZDEBİR, the best known 
Turkey-wide mock exam for 
the YGS, is administered to 
all students at TAC, except 
the Prep level. These external 

mock-exams provide TAC students with 
the ability to compare their current 
performance and preparedness for the 
actual university selection and placement 
exams with other test takers nationwide. 
In grade 12, YGS and LYS mock exams are 
given regularly from the beginning of the 
academic year and will continue in the 
second semester. The scoring of the exams 
is completed promptly, with the results 
communicated to relevant departments for 
analysis. The results of these exams also 
include an itemized analysis, identifying 
individual topics where a given student 
has learning gaps, and action plans which 
address these gaps are developed through 
meetings with the student. These exams 
are obtained from reliable institutions 
which have many years of experience in 
the area of YGS-LYS, exposing students to 

a variety of question types 
and levels of difficulty. 
Those test takers 
who demonstrate the 
capability to solve these 
questions are successful 
in the actual exam 
sponsored by the ÖSYM 
(Post-Secondary Student 
Selection and Placement 
Center). And those 
students who struggle 
address challenging 
areas with the help of the 
school administration, 
counseling department 
and teachers, and take 
one step closer to their 
post-secondary goals. 
We wish all TAC students 
the best of luck in both 
internal and external 
assessments.
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Tarsus Amerikan Koleji (TAC), 9 Aralık 
2016 tarihinde, Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu’ndan yaklaşık 20 kişilik 
Büyükelçi heyetini ağırladı. Aralarında 
Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı 
Christian Berger’in de bulunduğu, Slovakya, 
Avusturya, Litvanya, Fransa, Hollanda 
gibi ülkelerin Büyükelçilerinin yer aldığı 
heyet, Tarsus Amerikan Koleji’nin 128 
yıllık tarihi kampüsünü gezdi ve değişik 
sınıflardan bir grup öğrenci ile sohbet etti.
Altı aylık dönemlerle değişen Avrupa 
Birliği Dönem Başkanlığı’nı bu dönemde 
Slovakya Cumhuriyeti yürütüyor. TAC’93 
mezunu olan Slovakya Cumhuriyeti Mersin 
Fahri Konsolosu Emir Bozkaya; Slovakya 
Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği 
ile iletişime geçerek, Adana ve Mersin 
için bir ziyaret programının olumlu 
etkileri üzerine görüşlerini bildirdi. 
Büyükelçilik, Mersin Fahri Konsolosluğu ve 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu; Adana 
ve Mersin'de protokol ziyaretlerinin yanı sıra 
işadamları, sivil toplum kuruluşları ve eğitim 
kurumları ile bir araya gelmek amacıyla 
bir seyahat programladı. Bu programa, 
ülkemizde bulunan tüm Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerin Büyükelçileri de davet edildi. 

EVRENSEL EĞİTİM İLKESİ
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu; 
Türkiye’nin en köklü eğitim kurumları 
arasında yer alan ve yaklaşık bir buçuk 
asırdır binlerce lider yetiştiren TAC’yi de 
ziyaret programlarına dahil etti. Aralarında 
Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı 

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU’NDAN 
TAC’YE ANLAMLI ZİYARET!
A MEANINGFUL VISIT BY THE EU DELEGATION 
OF TURKEY TO THE TAC CAMPUS

AB Delegasyonu’ndan Büyükelçi 
Heyeti Tarsus Amerikan 
Koleji’ni Ziyaret Etti!

An EU Delegation of 
Ambassadors to Turkey visited 
Tarsus American College

Christian Berger’in de bulunduğu, Slovakya, 
Avusturya, Litvanya, Fransa, Hollanda gibi 
ülkelerin büyükelçilerinin yer aldığı yaklaşık 
20 kişilik Büyükelçi Heyeti, önce Tarsus 
Amerikan Koleji’nin tarihi kampüsünü gezdi. 
Heyet, daha sonra öğrencilerle bir araya 
geldi. TAC Mali ve İdari İşler Müdürü 
Mustafa Özünlü (TAC’82) okulun 
misyonunu, “Kendini ifade edebilen, 
özgüvenli, ülkesinin ulusal değerlerine 
saygılı ve Atatürk ilkelerine bağlı, modern 
dünya vatandaşları yetiştirmek” olarak 
tanımladı. Öğrencilerimiz, Uluslararası 
Bakalorya Diploma Programı (IBDP), okulda 
düzenlenen MUN, ISTA gibi uluslararası 
kulüpler ile Tarsus Amerikan Koleji Ulusal 
Eğitim Forumu (TACEF), TAC Live (Canlı 
Yayın) Kulübümüzün yanı sıra sosyal 
sorumluluk projeleri, okulun müzik ekolü 
olan ECHO ve spor faaliyetleri ile ilgili 
bilgileri Büyükelçi Heyetine anlattılar. TAC 
Mezunlar Derneği Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu 
(TAC’78), mezunların burs fonu oluşturarak, 
ekonomik yetersizliği olan öğrencilere, 
okulda okuma olanağı sağladığını aktardı. 

Okulun tarihi kampüsüne hayran kaldıklarını 
belirten Büyükelçiler Heyeti adına konuşan 
Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı 
Christian Berger ve Slovakya Büyükelçisi 
Anna Turenicova; evrensel bir eğitim 
felsefesiyle hizmet sunan TAC’ye gelmiş 
olmaktan duydukları büyük memnuniyeti 
dile getirdiler ve TAC’nin takip ettiği modern 
eğitim felsefesini, bu vizyon ve misyon ile 
devam ettirilmesini dilediklerini belirttiler. 

Tarsus American College, one of the 
longest-established schools of Turkey, 
was visited by a delegation of about 20 
ambassadors on December 9, 2016. The 
delegation, which included Christian 
Berger, the Chair of the EU Delegation, as 
well as ambassadors of Slovakia, Austria, 
Lithuania, France, and the Netherlands 
visited the 128-year-old campus of 
Tarsus American College while receiving 
a briefing about the school’s history and 
programs. They also had conversations 
with TAC students from various grade 
levels. The current holder of the European 
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Union Term Presidency, which is renewed 
every six months, is Slovakia. Emir 
Bozkaya, TAC 93 graduate who is also the 
Honorary Consul of Slovakia in Mersin, 
contacted the Embassy of Slovakia in 
Turkey, providing his suggestions on 
the positive impact of a visit in Adana 
and Mersin. The Embassy, the Honorary 
Consulate in Mersin and the EU Delegation 
to Turkey then collaborated to make a 
schedule for these two cities to meet 
with businessmen, representatives of 
non-governmental organizations and 
educational institutions, as well as the 
city protocol members. The Ambassadors 
of all EU member states in our country 
were invited to attend the programme.    

PRINCIPLE OF UNIVERSAL 
EDUCATION 
The EU delegation in Turkey included TAC, 
one of the longest established schools 
in Turkey with thousands of graduates 
having taken up leadership positions in 
Turkey and the world, in their visit. The 

group of 20 diplomats which included 
the ambassadors of Slovakia, Austria, 
Lithuania, France, Netherlands, led by 
Christian Berger, the Chair of the EU 
Delegation, was given a tour of the historic 
campus of Tarsus American College. The 
delegation then met with the students. 
TAC’s Business Director Mustafa Özünlü 
opened the session by summarizing the 
mission of the school as “raising confident 
global citizens who are adept at self-
expression and who show commitment 
to national values and Ataturk ideals”. A 
group of TAC students presented to our 
guests the IBDP, international clubs such 
as MUN and ISTA, Tarsus American College 
National Education Forum (TACEF), TAC 

■  Rt Hon Christian Berger, Chair of the EU Delegation  
■  Rt Hon Klaus Wölfer, Ambassador of Austria 
■  Rt Hon Leemet Paulson, Assistant Deputy to the 

Mission President, the Embassy of Estonia 
■  Rt Hon Paivi Kairamo, Ambassador of Finland 
■  Rt Hon Charles Fries, Ambassador of France 
■  Rt Hon Ivan Picukariç, Acting Ambassador of Croatia
■  Rt Hon Cornelis van Rij, Ambassador of the Netherlands 
■  Rt Hon Orlagh Condron, Deputy to the Assistant 

Chief of the Mission, the Embassy of Ireland 
■  Rt Hon Pablo Barbara, Deputy to the Assistant 

Chief of the Mission, the Embassy of Spain 
■  Rt Hon Johan Baverbrant, Assistant Chief 

of the Mission, the Embassy of Sweden
■  Rt Hon Peteris Elferts, Ambassador of Latvia
■  Rt Hon Audrius Bruzga, Ambassador to Lithuania
■  Rt Hon Maciej Lang, Ambassador of Poland
■  Rt Hon Leandro Amado, Deputy to the Assistant 

Chief of the Mission, the Embassy of Portugal 
■  Rt Hon Gabriel-Catalin Sopanda, Ambassador of Romania 
■  Rt Hon Anna Turenicova, Ambassador of Slovakia

 The list of the Ambassadors and other 
 diplomats who visited TAC: 

Live, community service projects, ECHO 
band and athletics activities. Then Dr. 
Ali Cerrahoğlu, the President of the TAC 
Alumni Association, took the floor to 
talk about the alumni scholarship fund 
which allows students coming from 
financial difficulties to study at TAC. 
Christian Berger and Anna Turenicova, 
the Ambassador of Slovakia, who spoke 
on behalf of the delegation, expressed 
their admiration of the school campus 
and their pleasure in meeting everyone 
involved with the principle of universal 
education upheld by TAC. They wished 
our school the best in maintaining its 
modern education philosophy under the 
guidance of the school vision and mission.

■  AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger
■  Avusturya Büyükelçisi Klaus Wölfer
■  Estonya Büyükelçiliği Misyon Başkan Vekili Yardımcısı Leemet Paulson 
■  Finlandiya Büyükelçisi Paivi Kairamo
■  Fransa Büyükelçisi Charles Fries
■  Hırvatistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ivan Picukariç
■  Hollanda Büyükelçi Cornelis van Rij
■  İrlanda Büyükelçiliği Misyon Şef Yardımcısı Vekili Orlagh Condron
■  İspanya Büyükelçiliği Misyon Şef Yardımcısı Vekili Pablo Barbara
■  İsveç Büyükelçiliği Misyon Şef Yardımcısı Johan Baverbrant
■  Letonya Büyükelçisi Peteris Elferts
■  Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga
■  Polonya Büyükelçisi Maciej Lang
■  Portekiz Büyükelçiliği Misyon Şef Yardımcısı Vekili Leandro Amado
■  Romanya Büyükelçisi Gabriel-Catalin Şopanda
■  Slovakya Büyükelçisi Anna Turenicova

  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nda yer alan 
  ve okulumuzu ziyaret eden Büyükelçiler şunlardır:  
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26 Kasım-04 Aralık, 2016 tarihleri 
arasında CNR EXPO Yenişehir 

Fuar Merkezi’nde düzenlenen II. CNR 
Mersin Kitap Fuarı ziyaretçilerince büyük 
bir ilgiyle karşılandı. Bu sene “Akdeniz 
ve Edebiyat” temasının hâkim olduğu 
fuara, Tarsus Amerikan Koleji 10. sınıf  
öğrencileri de katıldı. Okulumuz Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Önder 
Şit ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
Tuba Karabağ eşliğinde hayat bulan gezi, 
“kitabın büyüsü” ile sürdü. 200’ün üzerinde 
yayınevinin kitaplarını inceleyen, yeni 
kitaplar satın alan ve hediye eden öğretmen ve 
öğrencilerimiz “özgürleşme gücü kazandıran 
kitapların” varlığından yeniden haberdar 
olma düşüncesiyle fuardan ayrıldılar. 

The 2nd Mersin Book Fair, which was at 
the CNR EXPO Yenişehir Exhibition Center 
between November 26 – December 4, 
drew large interest from the community. 
TAC’s grade 10 students visited the fair, 

which had the theme “Meditteranean and 
Literature” this year. In the visit led by 
Önder Şit, Turkish Literature Department 
Chair and Tuba Karabağ, Turkish Literature 
teacher this year, students continued to 
discover “magic of books”. Our teachers and 
students who were poring over the books 
tried to make their personal selection by 
reading the back covers and first few pages 
from a wide selection of books brought 
there by over 200 publishing houses. They 
bought new books, and also presented 
them as gifts to each other, finally leaving 
the book fair with a wish to explore more 
of those “books which set them free”.  

"Bir sorunun çözümünde yer 
almayanlar; o sorunun ta kendisi 
olmaktan öteye gidemezler."

8 Aralık’ta, Mersin’de faaliyetlerini 
sürdürmekte olan Akdeniz Üçüncü 

Göz Eğitim ve Gençlik Derneği üyeleri 
ve Avrupa Birliği Projesi kapsamında 
derneğin misafirleri olarak çeşitli 
ülkelerden gelen bir grup üniversite 
öğrencisi okulumuzu ziyaret ettiler. Bu 
ziyaretleri sırasında  öğrencilerimize “Deniz 
kaplumbağalarının yaşam döngüleri ve 
özellikle Mersin Kazanlı’daki varlıkları 
ile derneklerinin aktiviteleri” hakkında 
etkileyici bir sunum da yaptılar.
Görsel ve işitsel olarak oldukça etkileyici 
olan bu sunum öğrencilerimizin dünyaya 

AKDENİZ ÜÇÜNCÜ GÖZ 
EĞİTİM VE GENÇLİK DERNEĞİ 
OKULUMUZU ZİYARET ETTİ
3RD EYE MEDITTERANEAN YOUTH 
ASSOCIATION VISITS TAC 

II. CNR 
MERSİN KİTAP 
FUARI’NDAYDIK

TAC WAS 
AT THE 2ND 
CNR MERSIN 
BOOK FAIR

bakış açılarını değiştirme ve zenginlik 
kazandırma açısından oldukça yararlı oldu.
Geleceğe katkı sağlamak açısından yararlı 
ve örnek bir faaliyet sürdüren, gönüllü 
çalışmalar gerçekleştiren bu derneğin, 
üyelerini ve projeye katılan herkesi çevreci 
bir okul olarak bizler de tebrik ediyor, 
başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.  

“Those who do not take part 
in the solution of a problem, 
cannot proceed any further than 
being a part of the problem” 
On December 8th, TAC hosted 
the members of the 3rd Eye 
Meditteranean Youth Association, 
a non-profit association active 
in Mersin, as well as a group of 
university students, visiting the 
Association from many different 
countries to take part in a EU 
project. During their visit, they 
gave an insightful presentation to 
our students on “the life cycles of 
sea turtles", with  particular focus 
on the sea turtle’s existence on the 
Kazanlı coast of Mersin.  They also 
outlined the type of activities the 
association undertakes in Mersin. 
This captivating presentation was 
quite beneficial in terms of changing 
and enriching student perspectives.  
As a school which places emphasis 
on environmental awareness, 
we congratulate the members 
of this Association which have 
been undertaking very rewarding 
projects towards contributing 
to a sustainable future.

t a c l i f e
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2 Aralık, 2016 tarihinde, Tarsus 
Amerikan Koleji Fen Bilimleri 

Bölümü’nden Fizik Öğretmenleri 
Hasan Ateş ve Orhan Vatansever, 
11. sınıf öğrencileri ile Çukurova 
Üniversitesi Tıp ve Mühendislik 
fakültelerine akademik bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Üniversite tarafından çok 
sıcak bir şekilde karşılanan öğrencilerimiz, 
ders öncesi öğretim üyeleri ile birer çay 
içerek tanışma olanağı elde ettiler. 
Öğrencilerimiz, idealleri doğrultusunda 
girmek istedikleri dersi kendileri 
belirlediler ve üniversitede verilmekte 
olan derslere katıldılar. Öğrencilerimizin, 
üniversite öğretim üyelerine soru sorma, 
onlarla sohbet etme ve ilgilendikleri 
meslek ile ilgili daha derin bilgilere 
ulaşma şansları da oldu. Çeşitli 
konularda hazırlanmış Bitirme Tezi 
örneklerini inceleyip böylece geleceğin 
profesyonelleri olarak kendilerinden 
neler beklendiğini daha iyi kavradılar. 
Fen Bölümü olarak, öğrencilerimize böyle 
bir tecrübeyi yaşatma fırsatı verdikleri 

için Çukurova Üniversitesi yönetimine 
ve Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar 
Derneği’ne katkılarından dolayı çok 
teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. 

On December 2, 2016, TAC’s teachers 

They were the TAC students themselves 
who identified the classes they wanted 
to watch based on their career goals. 
In addition to watching the lectures, 
the students also had a chance to 
ask questions to the instructors and 
to talk to them about the career 
options. They examined the samples 
of dissertations in various research 
fields, which provided them with more 
insight about the expectations of them 
as the professionals of the future.    
As the Science Department of Tarsus 
American College, we extend our 
gratitude to the administration of 
Cukurova University and TAC Alumni 
Association for providing our students 
with this invaluable experience.  

of physics, Hasan Ateş and 
Orhan Vatansever took the 
grade 11 students on an 
academic visit to Çukurova 
University’s Medical and 
Engineering faculties to give 
them a glimpse of university 
life. TAC students were 
warmly welcomed by the 
university and met with 
the instructors before the 
lecture to have tea together. 

ÇUKUROVA 
ÜNİVERSİTESİ DERS 
GÖZLEMİMİZ
TAC STUDENTS 
OBSERVE A LECTURE 
AT CUKUROVA 
UNIVERSITY
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16 Aralık, 2016/Cuma günü, 
Harvard Üniversitesi’nin 

Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk 
Türk ünvanına sahip olan başarılı 
bilim insanı, Fizik Profesörü Dr. 
Canan Dağdeviren ile bir söyleşi yaptık. 
Söyleşiye ev sahipliği yapan kardeş 
okulumuz SEV Amerikan Koleji (SAC), 
Youtube üzerinden bu etkinliği canlı 
olarak yayınladı. Biz de Tarsus Amerikan 
Koleji Fen bölümü öğretmenleri, 10 ve 11. 
sınıf ile 12 IB FM sınıfı öğrencilerimizle 
birlikte etkinliği takip etme fırsatı bulduk. 
Canan Hanım konuşmasında, öncelikle 
akademik hayatından, Amerika’daki eğitim 
ve araştırma sisteminden bahsederek Tıp 
ve Mühendislik arasındaki işbirlikleri ve 
yeni teknolojiler hakkındaki fikirlerini 
bizlerle paylaştı. “Pilsiz çalışan kalp çipi” 
projesinin detayları ve yakın gelecekteki 
projeleri hakkında bilgi verdi. Karşılaştığı 
zorluklara rağmen hedeflerine ulaşana 
dek yılmadan çalışan, inatçı ve inançlı 
kişiliği sayesinde birçok ilke imza atmayı 
başaran Canan Hanım, birçok öğrenciye 
ilham verecek nitelikte bir konuşma 
yaptı. Söyleşinin sonundaki soru-cevap 
bölümü hepimizin merakla beklediği bir 
kısımdı. Öğrenci ve öğretmenlerimizin 
de sorularını ilettiği bu bölümle sosyal 
medya üzerinden güzel bir toplu aksiyon 
oluşturulmaya çalışıldı. Akılda kalan 
birkaç soru ve cevabı paylaşalım istedik. 
• Sema Nil Yılmaz (12 IB FM 
öğrencimiz): Türkiye’de belirli 
bir kültürle mi büyüdünüz? Batı 
bilimiyle yaşadığınız kültürel ortamı 

bağdaştırırken nasıl gözlemler yaptınız? 
• Dr. Canan Dağdeviren: Her kültürden 
beslendiğimi ve Türkiye’nin kültürlerinin 
harmanlandığını düşünüyorum. Bana 
çok fazla yardımı oldu, farklı düşünceleri 
birleştirip, farklı vizyonlara tahammülü 
olan bir insan olmamı sağladı. Kişileri 
ayırt etmeksizin herkesle ortak çalışmanın 
önemine inandım. Batı dünyasından 
farklı olmadığımızı, modern dünyanın 
evlatları olduğumuzu düşünüyorum. Hatta 
birçok güzel ve özel yönümüzün olduğunu 
düşünüyorum. Çok fonksiyonlu olmak, hep 
yarını düşünmek, hedef koymak, yoktan 
var edebileceğine inanmak gerektiğini 
düşünüyorum. Çoğu zaman deneylerim 
ilerlemediğinde, mesela doktorada ilk 
üç sene hiçbir projem ilerlememişti ve 
çok mutsuzdum, bu beni asla yıldırmadı. 
Bizler hepimiz yoktan var olmuş bir 
milletin evlatlarıyız. Paranın az olduğu, 
insan gücünün çok az olduğu zamanlarda, 
Atatürk’ün, oradaki değerli insanların, 
askerlerin, vatandaşların hep birlikte 
kurduğu modern bir Türkiye’nin üyeleriyiz. 
Onlar yapabildiyse bizler de yapabiliriz; 
çünkü şu an çok daha fazla imkânımız var. O 
nedenle kültürün, Türkiye’de bulunmanın, 
birçok kişinin fikrini içeren harmanlanmış 
bu kültürün bana çok şey kazandırdığını 
ve analitik düşünce yeteneğimi çok daha 
fazla güçlendirdiğini düşünüyorum. 

• Umut Barış Özen (11 FM öğrencimiz): 
Kalp pili için oluşturduğunuz yazılım 
bilgisini nereden öğrendiniz? 
• Dr. Canan Dağdeviren: Aslında çok 
fazla yazılım bilgisi gerekmiyor, daha çok 
dizayn bilgisi gerekiyor. Yazılım bilgisi 
için ise Amerika’da birçok yerde var olan 
bir sistem kullanılıyor, direk voltajın 
alınıp bilgisayara kaydedilmesi ve arayüz 
sistemlerinin kullanılması gibi. Bu sistemleri 
Hacettepe’de okurken Bilkent’te yaptığım 
staj sırasında öğrendim. Hatta hocaların 
kapılarında bekleyip beni staja alabilsinler 
diye çok fazla soru sorduğum bir dönemdi.   
• Handan Şahin Duran (Fen Bölümü 
Başkanımız): Çok fazla soru sorduğunuzu 
ve farklı insanlardan ve kaynaklardan 
beslendiğinizi söylediniz. Peki, hangi yazılı 
ve görsel kaynaklardan yararlanıyorsunuz?
• Dr. Canan Dağdeviren: Ben genelde 
biyografi okumaya bayılıyorum. Tarihte yer 
almış insanların başarı ve başarısızlıklarını 
okumayı çok seviyorum. Mesela, Ayşe 
Kulin’in yazdığı Türkan Saylan… Rosalind 
Franklin, DNA’nın keşfini yapan gizli kalmış 
bir kahraman, tarihte haksızlığa uğramış 
bilim insanlarından bir tanesi. Onun hayatını 
okumak bana çok şey kazandırdı. Erdal 
İnönü’nün kitabını okudum... Okuduğum 
kitaplar, bilimsel yayımlara kıyasla çok 
daha az sayıda tabii ama yine de biyografi 
okumak benim favori aktivitelerimden 

DR. CANAN 
DAĞDEVİREN 
İLE BİR SABAH
A MornIng 
wIth Dr. 
CAnAn 
DAğDevIren Etkinlik‚ 
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birisi. İnternette var olan forumları çok 
beğeniyorum. Çünkü kısa zamanda çok 
hızlı bir şekilde yanıt alabiliyorum. Bir 
kişiye mail attığınızda cevap alabilmeniz 
zaman alabiliyor. Forumlarda öyle değil. 
Özellikle genç arkadaşlarımın kullandığı 
bir platform olduğu için çok hızlı cevap 
alabiliyorum. Bu sadece benim alanımla 
ilgili platformlar değil tıp doktorlarının 
forumları olabiliyor. Kulüplere üye 
olmak da çok şey kazandırabiliyor. Ben 
Hacettepe’deyken Global Fizik Öğrencileri 
komisyonunun Türkiye temsilcisiydim. 
Orada da çok şey öğrenmiştim, farklı 
ülkelere gidip farklı arkadaşlarla 
tanışmıştım. Forumlar, biyografiler ve 
kongreler bana çok şey kazandırmıştı.   

TAC ailesi olarak SEV Amerikan 
Koleji öğretmenlerine bu anlamlı 
söyleşiyi organize ettikleri ve 
paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. 

On Friday, December 16, TAC students 
had a chance to talk to Dr. Canan 
Dağdeviren, a Professor of Physics and 
the first Turkish scientist to be elected 
as a “Junior Fellow of Harvard”.
Our sister school in Istanbul, SEV American 
College (SAC) hosted the talk, sharing 
it with the live broadcast of SAC Live 
TV’s youtube livestream. At  the Tarsus 
end, we watched the real-time event 
featuring this inspiring scientist with 
the teachers of the science department, 
grade 10, 11 and 12 IB classes. During her 
remarks, Dr. Dağdeviren talked about 
her academic career, the education and 
research systems in the US, sharing her 
views about the collaborations between the 
disciplines of medicine and engineering, 
as well as new technologies. She talked 
about the details of her “non-battery 
operated pacemaker” project and her 
upcoming projects. The remarks of 
Dağdeviren, who managed to introduce 
many innovations in her area thanks to 
her hardworking, persistent, unyielding 
character, which helps her persevere 
despite challenges, were very enlightening 
and inspiring for many students. We were 
looking forward to the Q&A part of the 
livestream so that we could ask some 
questions arising the conversation as 
well as the preliminary research about 

her. Some of our questions are below: 
• Sema Nil Yılmaz (Grade 12 IB): Were 
you raised under a particular culture in 
Turkey? What were your observations 
when harmonizing the western culture 
of science with the one you grew up in? 
• Dr. Canan Dağdeviren: I think that 
I have thrived in many cultures, with 
Turkey being a place where many of them 
blend. It helped me immensely, making 
me a person who can synthesize different 
views with tolerance for different visions. 
I believed in the importance of working 
in collaboration with everyone, without 
any discriminations. I do not think that we 
are different from the western world and 
that we are all the children of the modern 
world. Indeed, I believe that we have many 
unique and special characteristics. I believe 
in the importance of being versatile, 
constantly thinking about tomorrow, 
setting goals and believing that we can 
produce things from scratch. When I did 
not see a progress with my experiments 
– for instance, in the first three years of 
my doctorate, there was no progress in 
any of my projects and I was very unhappy 
– this did not set me back. 
We are the children of a 
nation which has risen from 
the ashes, from nothing. 
We are the citizens of 
modern Turkey which was 
built collaboratively by 
Ataturk, the valuable people, 
soldiers and the Turkish 
people at the time when 
the economy was poor and 
a very small amount of the 
workforce was available. If 
they were able to do that, 
then we can, since we have many more 
opportunities now. Therefore, I think that 
the culture, being from Turkey, a culture 
which is blend of many people’s ideas and 
perspectives has contributed a lot to me, 
reinforcing my analytical thinking skills.
• Umut Barış Özen (Grade 11 FM): 
Where did you have the background 
knowledge about the software you 
developed for the pacemaker?
• Dr. Canan Dağdeviren: Actually it does 
not require a lot of knowledge about 
software, rather, it requires skills of 
design. For the software part, you use a 

system already available in many parts 
of the US: it’s like taking direct voltage 
and saving it on the computer or the use 
of the interface systems. I learned about 
these systems during my internship at 
Bilkent while studying at Hacettepe. I 
even waited at the door of my lecturers, 
asking a lot of questions so that they 
could sign me up for the internship.    
• Handa Şahin Duran (chair of 
the TAC Science Department): You 
mentioned that you ask a lot of 
questions, feeding from many different 
people and resources. Which print 
and visual resources do you use? 
• Dr. Canan Dağdeviren: I generally love 
to read biographies. I love to read about 
the achievements and failures of the 
people who made a mark on history. For 
instance, Türkan Saylan, as told by Ayşe 
Kulin. Rosalind Franklin, who discovered 
DNA, is a hidden heroine in history, and a 
scientist who was subject to unfairness. 
Reading about her life was personally, 
greatly enriching. I also read Erdal İnönü’s 
book. The number of such books pales in 
comparison to the scientific publications 

of course, but still, reading 
biographies is one of my 
favorite activities. I really 
like reading on online 
forums, since I can get a 
quick response to my posts. 
When you e-mail someone, 
it may take a while to get a 
response from them. Forums 
are not like that. I can get 
response very quickly since 
it’s a platform mostly used 
by my younger colleagues. 
These are not necessarily 

platforms related to my area, it can also 
be fora for medical doctors. Membership 
in clubs can also be very beneficial. When 
I was at Hacettepe, I was the Turkey 
representative of the Global Association 
of Students of Physics. I learned a 
great deal there, I travelled to many 
different countries, meeting different 
people. Online forums, biographies and 
conferences had huge benefits on me. 

As the TAC family, we thank the teachers 
of SEV American College for organizing 
and sharing this thought-provoking talk.
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K eyifli bir yolculuğun ardından 
gece dinlendik ve sabahleyin 

ilk olarak Mevlana Türbesi ile Konya 
gezimiz tam anlamıyla başlamış oldu. 
Rehber eşliğinde yapılan gezide, 
öğretmenlerimizin bizlere verdikleri 
görevleri yerine getirebilmek için 
notlar alıp röportajlar yaptık. İkinci 
olarak; Mevlana Celaleddin-i 
Rumi’nin gönül dostu olan Şems ’in 
türbesine gittik. Edebiyat dersinde 
okumakta olduğumuz Ahmet 
Ümit’in Bab-ı  Esrar kitabının 
da hazırlamış olduğu altyapıyı 
bu iki türbede gezip görerek 
daha da güçlendirdik. Daha 
sonra öğle yemeğinde, Konya’nın 
meşhur yemeklerinden olan “etli 
ekmeği” tattık. Ardından Mevlana 
Konya’sından, Selçuklu Devleti’nin 
başkenti olan Konya’ya geçtik. Çinilerle 
süslenmiş ve o dönemde eğitim-öğretim 
amaçlı yapılmış olan Karatay Medresesi 
ile Alaeddin Cami’ni gezdik. Bu güzel 
yapıtları gezerken içimizde oluşan merak 
ve öğrenme isteği, bizlere adeta tarihte bir 
yolculuk yaptırdı ve kendimizi Selçuklu 
Dönemi’nden de önce olan, Anadolu’nun 
ilk medeniyetlerinin ev sahibi Sille’de 
bulduk. Aya Eleni Kilisesi ile birlikte Sille 

TARİH KOKAN ŞEHİR: KONYA
TRACING HISTORY, SUFISM AND 
LITERARY SPIRIT IN KONYA

Çağla KÜPÜK      10 B

Tarsus Amerikan Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 10. sınıflar için 
düzenlenen Konya gezisini, 9-10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi.

TAC’s Turkish Literature Department organized a f eld trip to Konya for 
grade 10 students on December 9-10-11.

hakkında birçok bilgi edindik. 
Akşam yemeğimizin sonrasında 
Şeb-i  Arus Töreni’ne katıldık. 
10.000  kişilik salonun birçok  
ülkeden gelmiş insanla dolup 

taştığı o günde, hepimiz tam 
da Mevlana’nın istediği gibi 

ölümünün 743. yılını “sema gösterisi” 
ile kutladık.  Son olarak; kültür ile 

medeniyetin iç içe geçtiği bu geziden yoğun 
duygularla ayrılırken hepimiz “Konya”yı 
anılarımızdaki yerine koymaya hazırdık. 

After an enjoyable bus trip to Konya, we 
had a good night’s rest and the following 
morning our field trip officially started 
with the visit to the Rumi’s tomb. At this 
guided tour, we took notes and made 
interviews towards the project assigned 
by our course teachers. Our next stop was 
the tomb of Shams-i-Tabrizi, the spiritual 
instructor and beloved companion of Rumi. 
These settings reinforced the learning 
and interpretations of the students about 
the novel “Bab-ı Esrar” by Ahmet Ümit, 
set in these landmarks in Konya, which 
they studied in their Turkish literature 
class. Then, during lunch, they tasted one 

of Konya’s culinary claims to fame, the 
“meat bread”. In the hours that followed, 
the explorations about “Rumi’s Konya” 
transformed into those of “Konya, the 
former Capital of the Seljuk State” as the 
TAC group toured the Karatay Medresse, 
an Ottoman school, in its enamelled tile 
adornments, and Alaeddin Mosque. Feeling 
curious and desiring to learn the story 
behind them as we walked inside these 
great historical edifices, we were treated 
to a journey through time. The group 
also stopped in Sille, a village near Konya 
which was home to the first civilizations of 
Anatolia way before the Seljuk period. At 
the church of Agia Eleni, we learned more 
about the history of this village which has 
hosted a peaceful coexistence of Greeks 
and Turks for many centuries. After dinner, 
we attended the Şeb-i Arus (Reunion Night) 
ceremony which marks the anniversary 
of the death of Rumi. On that very special 
night, where the venue with capacity to 
seat 10.000 was filled with people from 
all over the world, we were witnesses to 
the divine “Reunion” embodied in the 
dance of the whirling dervishes in the 
743rd year of Rumi’s death. At the end of 
the visit which blended culture, history, 
mysticism and Turkish literature, we 
departed from Konya with vivid visual 
memories about the city and its culture. 
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Yeni yıl kutlamaları, TAC Korkut Beriker 
Kütüphanesi’nde keyifli aktivitelerle 

gerçekleştirildi. TAC öğrencileri, bu kez 
kitapları kapakları ile değil içeriklerine, 
konularına göre verdiğimiz ipuçları ile 
seçtiler. Bazı kitaplarda saklı olan “Altın 
Bilet”i bulan öğrencilerimiz şanslılardı. 
Bu Altın Biletler belki bu sefer onları 
“Charlie’nin Çikolata Fabrikası”na götürmedi 

TAC KORKUT BERİKER 
KÜTÜPHANESİ’NDE YENİ YIL 
ETKİNLİKLERİ
NEW YEAR ACTIVITIES GET A 
KICK-START AT TAC KORKUT 
BERIKER LIBRARY

ama kitapların daha nice güzel yerleri vardı, 
okunacak ve yaşanacak… Yeni kitaplarda yeni 
dünyaları keşfetmeniz dileğiyle mutlu yıllar…

The festive spirit of the New Year arrived 
at TAC’s Korkut Beriker Library with 
fun-filled activities. TAC students picked 
the books not by their cover this time, 
but by trailing the tips we have placed 

for them based on the book’s plotline. 
Students who found the “Golen 
Tickets” hidden in some books were 
luckier than others. Maybe these 
Golden Tickets did not lead them to 
the actual Charlie’s Chocolate Factory 
in the end, but still there were many 
enchanting journeys to take and 
experience through books. We wish all 
a wonderful new year where you will 
explore new worlds with the books…

6 Aralık, 2016 tarihinde, dördüncüsünü 
düzenlediğimiz TAC Fen Bilimleri 

Bilgi Yarışması, 10. sınıf öğrencilerimizin 
yarışmacı olarak katılımıyla oldukça coşkulu 
anlara sahne oldu. Her sınıftan üçer kişilik 4 
grup arasında yapılan yarışma; katılımcıların 
Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarındaki 
bilgilerini zamana ve birbirlerine karşı 
yarışarak sergilemelerine olanak sağladı. 
Son anlarına kadar başa baş devam eden 
yarışmada, kazanan taraf 10-C sınıfının üç 
kişilik hırslı ekibi oldu. Nida Görkem Aktaş, 
Emre Yapıcı ve Emirhan Nasıf, sizleri bir 
kez daha tebrik ediyoruz. 10-A, 10-B, 10-C 
ve 10-D sınıfları öğrencilerinin de misafir 
olarak katıldığı yarışmada, seyircilerin 
en az yarışmacılar kadar heyecanlı ve 
coşkulu olduklarını görmek yarışmanın 

The TAC Science Knowledge Bowl, 
the fourth of which took place at the 
Stickler Auditorium on 6th of December, 
2016, was the scene of enthusiastic 
moments with the participation of 
our Grade 10 students as competitors. 
The competition between 4 groups 
of 3 students from each homeroom 
enabled participants to exhibit their 
knowledge in the fields of Physics, 
Chemistry and Biology by competing 
against time and against each other.
In the contest, where breaths were 
held until the last minute, the winner 
was the ambitious team from 10-C. 
Nida Görkem Aktaş, Emre Yapıcı and 
Emirhan Nasıf, we congratulate you 
once again. In the contest where the 
remaining students in 10-A, 10-B, 
10-C and 10-D classes participated as 
guests, the audience was as excited 
and enthusiastic as the contestants.
We hope that the next knowledge 
bowl is scheduled soon so that we 
continue to learn in such fun, exciting 
and competitive environment.
Let the new games begin and 
may the best one win!

keyfini daha da artırdı. 
Bilginin keyifle, heyecanla ve 
tatlı bir rekabetle sergilendiği 
böylesine bir atmosferin 
içinde yer almak için bir 
sonraki bilgi yarışmasının 
çabucak gelmesini dilemek 
düşüyor bizlere de.
Yeni yarışmalar hazırlansın, 
iyi olan kazansın!

FEN BİLİMLERİ 
BİLGİ 
YARIŞMASI 
HEYECANI
EXCITEMENT 
OF THE 
SCIENCE 
CONTEST
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Öğrencilerimiz, Almanca derslerimize aktif bir şekilde katılarak, 
oyunlar oynayarak ve çeşitli etkinlikler yaparak yabancı dilin 

önemini kavramaktadırlar. “Vücudumuz” ve “Hastalıklar” konuları ile 
ilgili günlük konuşma kalıplarını öğrenen öğrencilerimiz, sınıf içerisinde 
bu konularla ilgili etkili bir şekilde aktivitelerde bulunmuşlardır.

Various activities and games make up an important part of the 
German class, and help with the active participation of students. 
Students learned about the daily conversational patterns under the theme of “Our 
Body” and ''Illnesses'', and were involved in a series of role-playing activities.

ALMANCA DERSLERİMİZDE 
DEĞİŞİK ETKİNLİKLER DİZİSİ

CREATIVE ACTIVITIES IN 
THE GERMAN CLASS

ALMANCA DERSLERİMİZDE 
SIRA DIŞI BİR ÇALIŞMA

A CREATIVE ACTIVITY IN 
THE GERMAN CLASS

Yoğun bir haftaya girmeden önce 10. sınıf öğrencilerimizle, yeni 
bir konu işlerken; “dil derslerinde kelime öğrenmek ne kadar 

gerçek ve kullanabilir olursa, o kadar kalıcı olur düşüncesiyle”, klasik 
konu işleyişlerin dışına çıkmak istedik. Öğrencilerimizin Almanca 

dersine getirdikleri bebek/çocuk kıyafetleri 
ile yaptıkları çalışmaların ardından grup 
olarak yaptıkları “kolaj  çalışmaları” ile 
ilginç ve başarılı ürünler ortaya çıktı.   

Before entering another busy week, 
we decided to use an unorthodox way 
of making the learning memorable for 
grade 10 students who take German, 
knowing that “however real and applicable 

vocabulary learning is, the longer the retention of information 
will be”. Therefore, students who decorated the classroom by 
hanging baby/child clothes contributed to the group “collage”, 
which was an innovative tool to learn German vocabulary.     
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İKİNCİ YABANCI DİL 
BÖLÜMÜMÜZDEN 
BİR YENİLİK DAHA!..
DAS Akademie, 21.09.2016/
Çarşamba günü, okulumuz Almanca 
Öğretmenlerine, 9. sınıf öğrencilerimizin 
derslerinde kullanacakları Minticity adlı 
yeni bir programı başarıyla tanıtmıştır. 
Alanında çok iyi bir kurum olan DAS 
Akademie’nin değerli çalışanı Azize Sorguç tarafından 
verilen tüm günlük seminerde öğretmenlerimiz; Tuba Baykal, 
Ahu Dursun ve Yeşim İlme, bu programı en etkili şekilde 
öğrenmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerimiz, öğrendikleri Minicity 
programı ile bundan sonra öğrencilerimizin derslerinde hem 
öğrenip hem eğlenip hem de çağın eğitim teknolojisini en iyi 
şekilde kullanmalarına daha fazla olanak tanıyacaklardır. 

ANOTHER NEW 
INITIATIVE FROM OUR 
SECOND FOREIGN 
LANGUAGE DEPARTMENT 
On September 21, 2016, DAS Akademie 
introduced to the German teachers of TAC 
a new software called Minticity to use in 
the German lessons of grade 9 students. At 

this full day seminar by Azize Sorguç, a representative from 
DAS Akademie, a well-recognized institution in its field, our 
teachers Tuba Baykal, Ahu Dursun and Yeşim İlme learned 
about this program effectively. With the help of Minticity, 
our teachers will provide more opportunities to our students 
to have fun while learning German with the aid of modern 
educational technologies.    

AKILLI TAHTA VE SMART LEARNING 
EĞİTİM UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI
A WORKSHOP ON SMARTBOARD 
AND SMART LEARNING 
APPLICATIONS

S mart Notebook 16.2 güncellemelerinin 
ve “Smart Learning Suite” yazılımının 

sınıfta öğrenci katkısı ve işbirliğini 
güçlendirmeye yönelik yeni öğrenme 
paketlerinin tanıtıldığı Akıllı Tahta 
Eğitimi, 19 Aralık, Pazartesi günü, tüm 
öğretmenlerimizin katıldığı çalıştayla 
gerçekleştirildi. Dünyada sayılı eğitim 
yazılımlarından biri olan “Smart Learning 
Suite”, ders anlatımı, değerlendirme, 
öğrenci katkısı ve oyun bazlı öğrenme 
yazılımlarını tek bir merkezde buluşturan 
eğitim yazılımı.  Smart Notebook, Smart Lab, 
Smart Response 2 ve Smart Amp, öğrenciler 
için daha eğlenceli, ilgi çekici, öğrenme 
deneyimlerini kolaylaştıran, öğrencilerin 
ihtiyaçlarına gerçek zamanlı yanıt veren ve 
öğrenme deneyimlerini zenginleştiren Smart 
Learning Eğitim uygulamalarıdır. 

At the Smartboard training on Monday, 
December 19, the Smart Notebook 16.2 
updates and the new packages of the 
“Smart Learning Suite”, which aim to 
improve learning in the classroom through 
active student contribution, were shared 
with all teachers. Smart Learning Suite, a 
leading educational software in the world, 
is an all-in-one solution for instruction, 
assessment, student input and game-based 
learning modules. Smart Notebook, Smart 
Lab, Smart Response 2 and Smart Amp 
comprise the Smart Learning Educational 
applications which provide real-time 
response to students’ needs enhancing 
their learning experiences.    
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Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri 
Fransızca derslerinde çeşitli 

aktivitelerle Fransa ve Fransız kültürünü 
tanıma kapsamında etkinlikler 
gerçekleştirmeye devam ediyor.
Öğrencilerimize herhangi bir konuda 
araştırma yapmayı öğretmek ve kelime 
bilgilerini zenginleştirmenin yanı sıra yazılı 
anlatım ve sözlü anlatım becerilerinin 
de gelişmesi için çeşitli proje çalışmaları 

veriliyor ve daha sonra bu projeler 
sergileniyor. Derslerimizle 

ilgili amaçlarımızı 
gerçekleştirirken 
değişik öğrenme-
öğretme metotlarından 
yararlanılıyor. Fransızca 
eğitim programımız 
içerisinde; cümle kurma 

çalışmaları, konuşma 
becerilerini geliştirmeye 

yönelik oyunlar, sınıf içi 
oyunlar, akıllı tahta uygulamaları, 

Fransızca şarkı dinletimi ve öğrencilerimizin 
teknolojik çalışmalara olan farkındalıklarını 
artırmanın yanı sıra öğrendikleri bilgileri 
zihinlerinde somutlaştırmaları adına, 
Kahoot çalışmaları gerçekleştiriliyor. 
Eğlenceli öğrenme ortamını oluşturmak 
amacıyla oyun tabanlı bir sınıf içi quiz 
platformu olan Kahoot’la Fransızca dersimiz, 
öğrencilerin derse katılımını artırıyor 
ve öğrencilerimiz arasında oluşan güzel 

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ’NDE 
FRANSIZCA DERSLERİ
FRENCH LESSONS AT TAC

bir rekabet ortamıyla dersler daha keyifli 
geçiyor. Fransızca etkinlikler kapsamında 
öğrencilerin evden getirdikleri kıyafetlerle 
giysi isimlerini ve tatil deneyimlerini, bingo 
oyunuyla sayıları, şehir ve ülke tanıtımlarıyla 
kültürel kavramları öğrenirken hafıza 
oyunlarıyla da öğrendikleri kelimeleri 
pekiştirmeleri sağlandı.

TAC students continue to explore 
France and French culture through many 
activities in their French lessons. Students 
who take the elective are assigned 
projects through which they develop 
their research skills on a given topic, 
expand their vocabulary and hone their 
writing, speaking and presentation skills. 

Instruction in the French lesson makes 
use of various teaching and learning 
methods and lesson activities include 
sentence completion, games which 
improve speaking skills, Smart Board 
activities, listening to French songs and 
IT-based enrichment, such as the use 
of Kahoot. A game-based quiz platform, 
Kahoot increases student engagement 
in the lesson and reinforces the 
learning process with the positive use of 
competition between students. French 
lessons become even more enjoyable as 
students dress up with items brought 
from home which reflect French culture 
to share their travel experiences and to 
“teach” the names of different clothing 

items. They learn 
about numbers 
during bingo 
games, cultural 
concepts through 
presentations about 
the country or cities, 
and benefit from 
longer retention 
of new vocabulary 
through memory 
games.
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Okulumuz 11. sınıf öğrencilerimiz için 
“Mesleki Rehberlik Çalışmaları” 

açısından önemli bir yere sahip olan ve 
uzun yıllardır yapılmakta olan Ankara 
Üniversiteleri Ziyareti, bu yıl da 3-4 
Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. 
Okulumuz Psikolojik Danışmanı Özlem 
Algan ve 11. ve 12. sınıflarımızın Müdür 
Yardımcısı Orhan Baycık rehberliğinde 
yapılan gezide sırasıyla; Ankara, ODTÜ, 
Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleri 
ziyaret edildi. Öğrencilerimiz buralarda, 
yüksek öğrenim programları hakkında 
ayrıntılı bilgiler almanın yanı sıra 
Ankara’daki yaşamı ve üniversite 
ortamını da yakından gözlemleme şansı 
elde ettiler. Ayrıca bu gezinin en anlamlı 
ziyareti de Anıtkabir ziyareti ile Atamızın 
huzuruna çıkmak, ona olan sonsuz saygı 
ve sevgilerimizi sunmak oldu. Gezi 
boyunca bizlere eşlik eden, üniversite 
ortamı hakkında deneyimlerini bizlerle 
paylaşan TAC mezunu öğrencilerimiz 
sayesinde bu gezimiz daha keyifli 
ve anlamlı hale geldi. Bu gezimiz 
sırasında bizleri yalnız bırakmayan 
TAC’13 mezunu Koray Hisarlı, TAC’16 
mezunlarımız Ege Kandemir, Deniz 

ANKARA ÜNİVERSİTELERİNİ 
TANIMA GEZİMİZ

EXPLORING ANKARA UNIVERSITIES 

İçgören, Eylül İçgören, Denizhan Kaynak 
ve  Ali Can Gürsoy’a  çok teşekkür ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

The tour of Ankara Universities, which 
has an important place in TAC’s “Career 
Counseling Services” for TAC’s grade 11 
students, took place on 3-4 November this 
year. During the trip, which was supervised 
by school counselor Özlem Algan and Mr. 

Orhan Baycık, Assistant Principal of 
grade 11 and 12, the students visited 
Ankara, METU, Hacettepe and Bilkent 
Universities. In addition to receiving 
detailed information about university 
life and programs, they had a chance to 
observe life as a university student in 
Ankara. One of the highlights of this trip 
was the visit to Anıtkabir Mausoleum 
to pay a tribute to our nation’s great 
leader.  Thanks to the TAC graduates 
who accompanied us during the trip and 
their sharing of their experiences about 
university life, the trip was a lot more 
fun and rewarding. Therefore we thank 
Koray Hisarlı (TAC’13 ), Ege Kandemir 
(TAC’16) Deniz İçgören TAC’16)  , Eylül 
İçgören (TAC’16), Denizhan Kaynak 
(TAC’16) and Ali Can Gürsoy (TAC’16) 
for joining us during our visits.

H A B E R  N E W S
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Yeni eğitim ve öğretim yılının 
Veli Oryantasyon Toplantıları 

5-8 Eylül, 2016 tarihleri arasında, 
okulumuzun tarihi binası olan 
Stickler Konferans Salonu’nda 
velilerimizin katılımı ile 
gerçekleştirildi. Toplantılarda, 
Tarsus Okulları Direktörü Andrew 

Leathwood, Okul Müdürü Günseli 
Yüksel ve okul idarecileri ile ilgili 

sınıfların öğretmenlerinin tümü hazır 
bulundular. Bu tanışma toplantılarında, 

okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz bu 
yılki plan, program ve hedeflerini velilerimiz 
ile kısaca paylaşma ortamı bulup velilerden 
gelen soruları da yanıtladılar. Hazırlanan 
El Kitapçıkları velilerimiz ile paylaşıldı. 
Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm 
öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz açısından 
başarılı ve mutlu geçmesi dileğiyle…

The first parent orientation of 
the new academic year was held on 
September 5-8 at the auditorium in 
the historic Stickler building with full 
parent participation. The meeting 
was attended by headmaster Andrew 
Leathwood, Principal Günseli Yüksel, 
administrators and all teachers. This 
introductory meeting enabled school 
administrators and teachers to share 
this year’s plans, program and goals 
with parents of students. The Student 
Parent Handbook and the Counseling 
Department Handbook were shared 
with the new parents. We hope that the 
new academic year is a rewarding one 
for all students, parents, teachers.

TAC, VELİ ORYANTASYON 
TOPLANTILARI 

TAC’S PREP PARENT 
ORIENTATION 

Etkinlik‚ 
Turlar ve 
Geziler
Activities, 
Tours and 

Trips

t a c l i f e
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BEDEN EĞİTİMİ 
ÖĞRETMENLERİ 
TARSUS ÇALIŞTAYI

SEV’S PE TEACHERS 
MEET AT THE TARSUS 
WORKSHOP

SEV Okulları Beden Eğitimi Öğretmenleri 
ile sporun kurum kültürümüzdeki 

yerinin daha da güçlendirilmesi ve sporun hayatın 
bir parçası haline gelmesi ile ilgili bir çalıştay 
düzenlendi. Yaşam boyu fiziksel aktivite ve sporu 
öğrencilerimize bir kazanım olarak vermek ve yaymak 
üzere yapılan çalışmalar yıl boyunca devam edecek. 

A workshop was organized at the Tarsus campus with all physical 
education teachers working at SEV elementary, middle school and 
high schools in order to reinforce the role of sports in our culture 
and to make sports an integral part of the lives of our students. 
The activities and in-service gatherings which aim to develop 
strategies that promote a life-long commitment to physical activity 
and sports with our students will continue throughout the year.  

H A B E R  N E W S
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“GÖRÜCÜ 
USÛLÜ” 
KİTAPLAR!..

THE BLIND DATE 
WITH A BOOK 

Tarsus Amerikan Koleji Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü, ilgi çekici ve 

yenilikçi etkinlikler düzenlemeye devam 
ediyor. Bu minvalde bir anlayışla düzenlenen 
ve her yıl biraz daha geliştirilmesi plânlanan 
“Görücü Usûlü Kitap Projesi”, bu yıl Hazırlık 
Sınıfları tarafından gerçekleştirildi. Proje 
kapsamında; okudukları kitapları kaplayan 
ve ilgi çekici kısa yazılarla, çizimlerle 
donatan öğrencilerimiz, “kitabı kapağına 

göre yargılamadan” hareket 
ettiler ve kendilerini bekleyen, 

belki de hayatlarını 
değiştirecek, yeni kitapları 
kucakladılar. Etkinliğin 
başlangıcında Hazırlık 
Sınıfı öğrencisi Sude 
Naz Arıcı’nın ilham 

verici konuşması selamladı herkesi. Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Önder 
Şit’in, Balzac’ın yaşamından süzdüğü 
hikâye ise oldukça sürükleyiciydi. 
Bu aktarımı kitabın büyüsünü 
yansıtan bir animasyon takip 
etti. Öğrencilerin kitaplara 
koşması ve heyecanla kapakları 
açması kitaba verilen önemin 
korunduğunu gösteren güzel bir 
noktaydı. Etkinliğin sonunda 
her öğrenci “okuyacakları 
ve paylaşacakları” birer kitapla ve 
tebessümle ayrıldı, öğrenci salonundan...

The Turkish Literature Department 
of Tarsus American College continues 
to organize interesting and innovative 

learning activities. The 
“Blind Date with a Book” 
project, initiated this year 
with the hope of further 
development each year, 
was warmly received by 
TAC’s prep students. For the 
project students disguised 
the books that they read, 
concealing the book’s name 
and decorating the cover 
with their brief write-ups 
and illustrations, in order to 
prevent the other students 
from “judging the book by 

its cover”. The purpose of this activity is 
to introduce them to new books which 
may possibly change their lives. The 

inspiring remarks by the Prep 
student Sude Naz Arıcı welcomed 
the guests. The anecdote from 
Balzac’s life as told by Mr. Önder 
Şit, the Chair of the Turkish 
Literature Department, was quite 
moving. This was followed by an 
animation which depicted the 
magic of books. The activity which 

concluded with Prep students running to 
the books and trying to look at their cover 
- trying to see if it’s a good fit for their 
reading pleasure -  was a good culmination 
of the event, and each student left with 
a book that they were eager to explore.

Etkinlik‚ 
Turlar ve 
Geziler
Activities, 
Tours and 

Trips
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 “Sen şehid oğlusun, 
incitme, yazıktır, atanı”

28 Eylül, 2016/Çarşamba günü, 
okulumuzun Tarih ve Arkeoloji 

Kulübü öğrencileri, öğretmenleri Sosyal 
Bilimler Bölüm Başkanı Nail Baran ve 
Tarih öğretmenleri Hasan Turgut eşliğinde, 
Tarsus Şehitliğini ziyaret ettiler. Kulüp 
temsilcilerimiz, vatan topraklarımız için 
canlarını feda eden ve şu an ülkemizde özgür 
ve huzurlu bir şekilde yaşamamızı sağlayan 
tüm şehitlerimiz için, Tarsus Şehitliği’ne 
okulumuz Tarsus Amerikan Koleji adına 
çelenk koydular. Öğrenci ve öğretmenlerimiz 
daha sonra Tarsus Şehitliği’nde yatmakta 
olan şehitlerimizin kabirlerini tek tek ziyaret 
edip teşekkürlerini belirtmek adına onlara 
çiçek bıraktılar. Ülkemizde özellikle son 
dönemde yaşanan zorluklara göğüs gererek 
ülkemiz ve milletimizi koruma adına hiç 
düşünmeden korkusuzca canlarını veren 
eşsiz vatanımızın topraklarında yatan tüm 
şehitlerimize ve bu uğurda mücadele veren 

TARSUS ŞEHİTLİĞİ ZİYARETİ 

TAC VISITS TARSUS WAR 
MARTYRS' CEMETERY gazilerimize sonsuza dek minnettar kalacağız. 

Şehitlerimizi çok büyük bir saygı ile anıyoruz. 
Onlar daima kalplerimizde yaşayacaklar.

On Wednesday, September 28, the students 
in the TAC History and Archeology 
Club visited the Tarsus War Martyrs 
Cemetery under the supervision of the 
club advisors, Nail Baran, Chair of the 
Social Studies Department and Mr. 
Hasan Turgut, teacher of History. Our 
representative laid a wreath representing 
the school on the honor section for all 
the soldiers who fell dead during the 
defence of the homeland which allowed 
us to live in peace and freedom today. 
They also visited each and every grave 
in this section, putting flowers in them 
as a token of the students' appreciation 
for the hard-won victory to which they 
all contributed. We will always remain 
indebted to all martyrs who sacrificed 
their lives to protect our country and the 
nation’s independence, including those 
who bravely fought off the struggles in 
the recent years in Turkey. We will always 
remember them with utmost gratitude and 
they will continue to live in our hearts.

Kulüpler
Clubs
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Tarsus Amerikan Koleji’nden on beş 
öğrencinin kurucusu olduğu Interact 

Kulübü, 24 Ekim 2016’da okulda düzenlenen 
törenle “Charter Belgesi”ni aldı. Törene, 
2430. Bölge Guvernörü Güner İnci ve eşi 
Nagihan İnci, Adana Kulüplerinden sorumlu 
Guvernör Yardımcısı Gonca Ayık, Adana 

Çukurova Kulübü Dönem Başkanı 
Tuncay Coşkun ve Çukurova 

Rotary Kulübü Yönetim 
Kurulu ve üyeleri eşleri 
ile birlikte katıldılar. 
Açılış konuşmasını 
yapan Çukurova Rotary 
Kulüp Başkanı Tuncay 
Coşkun; tüm dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de 
gençlerin önemini 

çok iyi bildiklerini 
ve gelecekte, Türkiye’de 

söz sahibi olacak bu gençlerimizin 
şimdiden toplum yararına faaliyetlerde 
bulunmasının ve buralarda gördükleri 
zafiyetlerin ilerde çözümüne ortak 
olmaları anlamına geleceğini belirtti. 
Ayrıca Interact’ın Rotary sponsorluğunda 
kurulan ve 14–18 yaş aralığındaki gençlerden 
oluşan bir hizmet kulübü olduğunu ve 
“international” ve “action” sözcüklerinden 
türetildiğini sözlerine ekledi. Yeni kurulan bu 
kulübün Kurucu Başkanı ise 11.  sınıf öğrencisi 
Cansu Naz Antmen oldu. Kulüp, değişik 
düzeylerden 24 öğrenci ile toplumsal faaliyetler 
gerçekleştirmek için resmen başlamış oldu.

The Interact Club, founded by fifteen 
students from TAC, received their Charter 
Document with a ceremony held at the school 
on October 24, 2016.  Those in attendance at 
the ceremony were Güner İnci, the Governor 
of 2430th District and his wife, Nagihan 
İnci; Gonca Ayık the Assistant Governor 

ÇUKUROVA –TAC 
INTERACT KULÜBÜ

ÇUKUROVA - TAC 
INTERACT CLUB 

  Hakimiyet / 04.11.2016  

responsible for Adana clubs; Tuncay Coşkun, 
the Term President for Adana Çukurova 
Club  as well as the board members of the 
Cukurova Rotary Club and their spouses. 
Reiterating the importance of young 
people of Turkey, and in other parts of the 
world, Tuncay Coşkun, the President of the 
Çukurova Rotary Club, emphasized that 
the involvement of these young people 

in community service today will 
mean that they will be working 
in partnership for the resolution 
of these issues tomorrow.  He 
explained that Interact is a service 
club founded under the sponsorship 
of Rotary with members aged 
14-18 years old. Their name comes 

from the combination of “international” 
and “action”.  The founding president of 
this young club is TAC’s grade 11 student, 
Cansuz Naz Antmen. With the ceremony, 
the club officially launched its activities to 
serve the community, with a membership 
of 24 students from various grade levels. 

TAC Interact Kulübüne üye 
olan öğrenciler şunlardır: 
The members of the 
TAC Interact Club are:

■ Hazırlık/Prep A - Yusuf Bilge Yılmaz, 
■ Hazırlık/Prep B - Elif Bilge Akça, 
■ Hazırlık/Prep B - Ali İhsan Doğan, 
■ Hazırlık/Prep B - Ela Naz Özkut, 
■ Hazırlık/Prep C - Adahan Yiğitol, 
■ Hazırlık/Prep C -Esra Ekin Köse, 
■ Hazırlık/Prep D - Alara Güner, 
■ Hazırlık/Prep D - Nil Mürşitoğlu, 
■ Hazırlık/Prep D - Nazlı Tuyan, 
■ Hazırlık/Prep D - Sinan Can Yalçın, 
■ Hazırlık/Prep E - Yüksel Tuvana Yalçın; 
■ 10- B  Ber Naci Gülalp, 
■ 10- B  Letisya Meryem Lin Sayek, 
■ 10- B  Yağızalp Coşkun, 
■ 10- D  Ömer Dikencik, 
■ 10- D  Ali Özaltın; 
■ 11- A Nil Yağmur İlba,  
■ 11- A  İrem Narin,  
■ 11- A Umut Barış Özen, 
■ 11- B Fem Yüksel, 
■ 11-C IB FM  Çetin Çelikyılmaz, 
■ 11-D IB TM Hayriye Belit Karalı, 
■ 11-D IB TM Cansu Naz Antmen; 
■ 12- IB FM Erol Gelbul.

  Akdeniz / 04.11.2016  

  Güney / 05.11.2016  

  Haberci Mersin / 04.11.2016  

Kulüpler
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YARATICI DRAMANIN BAŞKENTİ 
ANKARA’DA ÜÇ GÜN…
THREE UNFORGETTABLE DAYS 
IN ANKARA, THE CAPITAL 
OF CREATIVE DRAMA

11 Kasım, 2016/Cuma sabahı, 
Türkçe Tiyatro Kulübü 

üyelerimizle okulda buluştuktan 
sonra iple çektiğimiz ‘yaratıcı drama 
eğitimi’ için Ankara’ya doğru yola 
çıktık.  Kulübün enerjisi, heyecanı 
ve hevesi yolculuğumuza renk 
kattı. Öğle vakti Ankara’ya indikten 
sonra konaklayacağımız oteldeki 
odalarımıza hemen yerleştik, eğitime 
hazır olmak için Ankara’yı soluyarak 
karnımızı doyurduk. Dikimevi’nde grubumuzu 
en az bizimki kadar bir hevesle bekleyen drama 
hocamıza “Merhaba!..” dedik. Yaratıcı drama 
atölyesi başladıktan sonra ne zaman biteceğini 
hiç düşünmeden zaman geçirmeye başladık 
ve altı saat dolduğunda hepimiz kendimize 
yeni bir şeyler katarak oradan ayrıldık. Grup 
iletişimi, sahne bilgisi, dikkat problemi gibi 
konularda gelişerek kahkaha dolu oyunlar 
oynadık. Atölyenin sonunda grupça vakit 
geçirdik ve paylaşımlarda bulunduk. Aramıza 
bu sene katılan hazırlık sınıfı kardeşlerimizle 
kaynaşıp gerçek bir kulüp olabilmemiz için 
çok değerliydi ve bunu birinci günden büyük 
ölçüde sağladık. İkinci gün, grubumuzu 
yeni bir eğitmen ve altı saatlik bir atölye 
daha bekliyordu. İlk günden edindiğimiz 
birikimleri ikinci gün de kullanıp gelişimimizi 
tamamladık. İki günde de gruplara ayrılıp 
yaratıcı drama oyunu örnekleri sergiledik. 
Eğitmenlerimizin vermek istediklerini büyük 
bir istekle aldık ve çalışmaların sonunda 
da sertifikalarımızla ödüllendirildik. İkinci 
günün sonunda hep birlikte tamamladığımız 
bu atölyenin verimliliği yüzümüze yansıyordu 
ve bulunduğumuz kültür ve sanat merkezine 
duyduğumuz minnettarlıkla oradan ayrıldık. 
On iki saat atölyenin ardından biraz daha 
paylaşımda bulunup serbest zamanımızı 
kullandık. Enerjisi kulüp üyelerini aratmayan 

hocalarımızla – Önder Şit, Mikail İncir ve 
Niyazi Pavlaz- Ankara’nın tadını çıkardık. 
İkinci günün sonuna geldiğimizde, son gün 
ziyaret edeceğimiz Anıtkabir heyecanıyla 
sabahı ettik. Pazar kahvaltısının ardından 
Atatürk Haftası’nda yapılabilecek en anlamlı 
ziyareti yapmak üzere yola çıktık. Kalabalığın 
arasından heyecanla giriş sıramızı bekleyip 
önce “aslanlı yol”dan geçtik, sonra anıtın 
merdivenlerinden askerlerin nöbet değişimi 
töreni eşliğinde çıktık. Büyüleyici bir müze 
ile tarihi ve Atatürk’ü yeniden içimizde 
hissetmenin yarattığı yoğun duygular eşliğinde 
oradan da ayrıldık. Alışveriş merkezinde 
geçirilen serbest zamanın bitiminde Adana’ya 
doğru yola koyulduk. Bu dolu dolu gezimizde 
emeği geçen herkese teşekkür ederek 
mutluluğumuzu sizlerle de paylaşıyoruz.

In the morning of Friday, November 11, 
2016 we met with the fellow members 

of the Turkish Drama Club to set out for 
Ankara for a creative drama training to 
which all had been looking forward to. The 
energy, enthusiasm and the excitement 
of the club members was evident from the 
trip to Ankara. After arriving in the capital 
at noon, we settled into our rooms, started 
breathing the cool Ankara weather and had 
something to eat before the workshop. Then 
we went to Dikimevi, the neighborhood 
hosting the training, where six hours of 
training just flew by. By the time we were 

dismissed for the day, we each 
had learned many new things 
about drama. We played games 
about group communication, stage 
information, and focus in acting 
and shared a lot of laughter along 
the way. It was very valuable for us 
to have the new prep students well 
integrated into our drama group 
and we were able to reach our goals 
by the end of the first day. On the 
second day of the traning, a new 
trainer and another six hours of 

training was waiting for us. We used the first 
day’s wealth of information on this second 
day, reflecting and acting upon each new 
skill. We had breakout groups in which we 
performed creative drama games. As theatre 
enthusiasts, we eagerly received every bit 
of information that the trainer taught and 
were awarded certificates at the end of this 
two-day training. Our faces reflected the 
sense of achievement and intense learning 
as well as our appreciation for having 
this opportunity. We then used our free 
time to visit main attractions of Ankara 
with our club teachers Önder Şit, Mikail 
İncir and Niyazi Pavlaz, whose combined 
energies were as intense as the students’. 
On the day of the return trip, which was 
Sunday, we visited Anıtkabir, Ataturk’s 
mausoleum, which would truly be 
memorable as we were in Ataturk Week. 
Waiting for our turn to enter the shrine 
of our nation’s great leader, we strolled 
through the Lion Road then walked up 
the steps to the monument accompanied 
by the changing of the guards. We also 
visited the museums and left Anıtkabir 
with a longing for Ataturk’s presence 
today.  After some free time at a shopping 
mall, we left for Adana. We thank 
everyone who organized the trip. 
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ECHO’dan MuHtEşEM 
YEni Yıl KOnsEri
An AmAzIng new YeAr's 
ConCert From the eCho BAnds

Okulumuzun yıllardır devam eden en 
güzel geleneklerinden biri şüphesiz ki 

ECHO’dur. 21 Aralık, Çarşamba günü, tüm 
ECHO gruplarımız muhteşem performanslar 
sergileyerek bizlere harika anlar yaşattılar. 
9/C Müzik sınıfının eğlenceli ve renkli 
sunumu ile konserin coşkusu ikiye 
katlanmış oldu. Konserde, eski ECHO 
gruplarının besteleri, güncel şarkıların 
yorumları ve öğrencilerimizin bestelerinden 
oluşan zengin bir repertuar dinledik. 
Aynı zamanda bu konser, okulumuzda 
yıllardır sahne alan “ECHO’17”nin 
“veda konseri” oldu. “ECHO’17”ye 
ECHO’ya verdikleri emek ve özveri için 
teşekkür ediyor, başarılarının gelecek 
yıllarda da devamını diliyoruz.  
Ayrıca bu konserde görev alan tüm 
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

ECHO band is undoubtedly one of the 
great traditions of TAC. On Wednesday, 
December 21, the school community 
was treated to an early celebration of 
the New Year through amazing stage 
performances by the ECHO bands. The 
cheers at the concert were magnified by 

the creative and colorful presentation 
of the 9C music class. We heard songs 
from the rich repertoire of the ECHO 
band consisting of compositions of the 
previous ECHO bands, the cover versions 
of popular songs and the compositions 
of the current ECHO bands. This concert 
was also the farewell concert of ECHO'17, 
who have performed at TAC for five 
years. TAC thanks the band for their 
dedication and wishes them success 
in their future musical endeavors.  We 
also congratulate all students who 
took part in this memorable concert.

ECHO’21
• Solistler / Vocals: Aysel Büyükkardeş,

Nefise Çağla Gökçeli
• Gitar / Guitar: Emre Karay Yılmaz
• Davul / Drums: Bolkar Balta
• Saksofon / Saxophone: Sude Kılıç
• Klavyeler / Keyboard: Mehmet Özgün Özer, 

Zeynep Levent

ECHO’20
• Solistler / Vocals: Berk Deniz Yıldıztaş, 

Zeynep Su Sezgin, Zeynep Can
• Gitar / Guitar: Yiğit Tamer Tetiker, Tuna Homurlu
• Bas Gitar / Bass: Tan Kuzucu
• Davul / Drums: Taha Avşar, Deniz Tekin Çetiner

ECHO’19
• Solistler / Vocals: Tibet Kurt, Ece Özer
• Gitar / Guitar: Emirhan Nasıf, Tibet Kurt 
• Bas Gitar / Bass: Tunç Türeli 
• Davul / Drums: Berke Can
• Klavyeler / Keyboard: Çağla Aytekin, Talya Boyar

ECHO’18
• Solistler / Vocals: Cansu Naz Antmen
• Gitar / Guitar: Mert Karanfil, Berhan Kurtoğlu
• Bas Gitar / Bass: Ali Emir Asmar
• Davul / Drums: Toprak Karaman
• Klavyeler / Keyboard: Belit Karalı

ECHO’17
• Solistler / Vocals: Ege Baykal
• Gitar / Guitar:Kaan Germiyan, Yaşar Akyürek
• Bas Gitar / Bass: Ekin Ege Altıntaş
• Davul / Drums: Mehmet Akçay

Kulüpler
Clubs
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Kulübümüzün amacı, mutfak kültürüne 
ilgi duyan öğrencilerle farklı kültürlere, 

özellikle de Fransız ve Alman mutfaklarına 
ait yemek çeşitlerini araştırmalarını 
sağlamak, aynı zamanda çeşitli pişirme 
tekniklerini öğrencilerimize uygulamalı 
olarak öğretmek. Kulüp saatlerinde pişirilen 
yiyecekler, öğrenciler tarafından tadılır 
hatta çoğu zaman da yemeğin hepsi kulüp 
saatinde bitirilir. Bazen de pişirilen bu 
yemekler, toplum hizmetleri yararına satılıp 
köy okullarına veya hayvan barınağına 
bağışta bulunulur.  Öğrencilerimiz kulüp 
saatinde, yemek pişirmeyi öğrenmelerinin 
yanı sıra, özen, saygı, takım ruhu, 

paylaşma gibi tutum ve becerileri 
öğrenme ve uygulama fırsatı da bulurlar. 
Fransız ve Alman Yemekleri Kulübü 
olarak çocuklarımıza yemek pişirmenin 
inceliklerini öğrettiğimiz çalışmalar 
yapmaktayız.  Kulübümüz sadece Fransız 
ya da Alman mutfaklarına ait yemeklerle 
yetinmeyip dünya mutfağı hakkında 

güzel ve doğru bilgileri de öğretir ve çoğu 
zaman da uygular. Kulüp öğrencilerimiz, 
pişirilen yemeği tatmak için büyük bir 
hevesle beklerken o ülke veya yörenin 
özelikleri hakkında da bilgiler paylaşılır.  

The purpose of our club’s activities is 
to help students who are interested in 
culinary culture to research about the 
staple dishes of the French and German 
cuisine, as well as to teach them about 
various cooking techniques. The food 
made during the club hours is tasted by the 
students, and often, is consumed entirely 
at that time! Sometimes, the food left over 
is sold for community service activity and 
the funds generated are donated to the 
village schools and animal shelter. During 
the club period, students practice not 
only their newly-learned culinary skills 
but also care, respect, team spirit, and 
sharing. French and German Cuisine Club 
features activities which teach students 
the intricacies of cooking. As you can 
see, our club not only teaches French or 
German and their cuisines, but also fun 
facts about the cultures of these countries. 

9 Kasım, 2017/Çarşamba günü, TAC TED-
Ed Kulübü, dünyanın çeşitli yerlerindeki 

kulüplerin katıldığı TED-Ed Connect 
etkinliğine katıldı. Konferans, New York’tan 
bir TED-Ed eğitmeni tarafından yönetildi. Bu 
toplantıya katılan ülkeler: Romanya, Kanada, 
Etiyopya, İngiltere ve ABD idi. Toplantı 
birçok zaman dilimini bir araya getirdi.

TAC 
TED-Ed KULÜBÜ 
DÜNYA İLE 
BAĞLANTIDA
CONNECTED 
WITH THE 
WORLD

Dünyanın bu kadar çok farklı 
yerlerindeki ülkelerin okullarındaki 
kulüplerle buluşarak sohbet etmek 
gerçekten heyecan vericiydi. İlk 
başta bu iletişimin başarıya ulaşacağı 
konusunda biraz endişeliydik ancak 
çevrimiçi olup da arkadaşlarımızla 
buluşur buluşmaz bu 
kaygılarımız kayboldu; 
çünkü çok fazla ortak 
yönümüz olduğunu gördük. 
Müzik zevkimizin, ABD 
Başkanlık seçimleri ve spor 
gibi daha birçok konudaki 
görüşlerimizin çok benzer olduğunu bu 
bağlantı sayesinde keşfetmiş olduk. 
Bir saatlik konferansın sonunda ise 
bağlantıyı kapatıp “güle güle!” demeyi hiç 
istemiyorduk! Bir sonraki TED-Ed Connect 
etkinliğinde, başka arkadaşlarla sanal ortamda 
buluşmayı ve onların "Paylaşmaya Değer 
Fikirleri"ni öğrenmeyi merakla bekliyoruz. 

On Wednesday, November 9th the TAC TED-
Ed Club participated in TED-Ed Connect 

with clubs form around the world. 
The conference was facilitated 
by a TED-Ed instructor from 
New York City. She organized a 
meeting across many time zones. 
The countries that participated 
were Romania, Canada, Ethiopia, 

England and the USA. 
We were very excited 
to meet and chat with 
these clubs. We were 
a little bit concerned 
about how it would 
pan out. As soon as 

we met our comrades our anxieties 
disappeared because we found out 
that we had so much in common. We 
found out that our taste in music, 
opinions on the US presidential election, 
and sports were so much alike.
At the end of the hour long conference 
we did not want to disconnect and say 
goodbye! We look forward to the next 
TED-Ed connect to learn about others 
and their IDEASWORTHSPREADING.

FRANSIZ 
VE ALMAN 
YEMEKLERİ 
KULÜBÜ  

FRENCH AND 
GERMAN 
FOOD CLUB 

TAC TED-Ed KULÜBÜ
CLUB  LESSONSWORTHSHARING
• Kulüp Liderleri / Club Leaders:  
Mrs. Kelly Russell - Ms. Ece Demircioğlu 

• Kulüp Üyeleri / Club Members:
Eliz Erdal - Ela Emilia Bacaksızlar

Zeynep Can - Mer Okuyaz
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Yunan mitolojisi,
Mısır, İran dedik…
En sonunda “Ya 
Tarsus?..” Şahmeran,
Kırkkaşık Bedesteni?.. 
Dışarısı çok soğuktu 
ve griydi gökyüzü.
Resmen rüzgâr tokat 
atarmışçasına dövüyordu 
yüzümüzü ve ellerimizi.
Kafalarımızı 
vücudumuza; ikincisini 
de kalbimize gömdük.
Heyecanlıydık…
Hızlı hızlı Han’ın 
içine kaçıştık.
Soğuk bizi terk etmişti-
ödevler, görevler her şey
21. yüzyılda bitmişti.
Biz, Şahmeran’a gittik.
Hamam taşı kanıyor,
Tarsus. 
Davulcular susmasın,
Şahmeran  ağlıyor…
Hepsi sıcak bir 
kaynar eşliğinde,
Sobanın sarı ışığında,
Ve yağmurlu bir günde
Beynimizden, 
ruhumuzdan esip geçti.
Next one is ÜÇ UYURLAR.
WANNA COME?

Greek mythology,
And Egyptian, 
Persian mythology 
we talked about… 

And finally we said 
“What About Tarsus?..” 
Şahmeran,
Kırkkaşık Covered 
Bazaar?..  
Outside it was cold and 
the sky was grey. 
The wind was beating 
our faces and hands 
like a slap. 
We buried our heads 
in our body and buried 
the latter to our hearts. 
We were excited…
We ran around the Han
The cold has left us, 
homework, tasks, 
everything
Was over in 21st century. 
We went to the 
Shahmaran. 
The hammam marble 
is bleeding. 
Tarsus. 
Let the drummers 
continue pounding, 
Şahmeran is wailing. 
All accompanied by 
a hot “kaynar”
In the yellow light 
of the stove, 
And on a rainy day. 
Blowing through our 
minds, and spirits 
like the wind. 
Next one is ÜÇ UYURLAR.
WANNA COME?

MİTOLOJİ 
KULÜBÜMÜZDEN 
FROM THE 
MYTHOLOGY CLUB 

TAC ÖĞRENCİLERİNİN 
GELENEKSEL 
ONKOLOJİ ZİYARETİ
24 Aralık, 2016’da, Türkçe Bölümü Öğretmenlerimizden Tuba 
Karabağ’ın eşliğinde 8 öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilen 
bu yılki Geleneksel Onkoloji Ziyareti, ziyaret edilen ve bu ziyareti 
gerçekleştirenlerde unutulmayacak izler bıraktı. “Gülen Yüzler” 
Projesi kapsamında, okulumuz öğrencileri Adana Acıbadem 
Hastanesi’nde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret 
ederek bu çocuklara sevgilerini sunup aldıkları hediyelerle 
onların yüzlerini güldürmeyi başardılar. Bu yıl dördüncüsü 
gerçekleştirilen bu etkinlik, her geçen yıl öğrencilerimizde daha 
farklı hisler uyandırmaktadır.  “Amaç, mücadeleye odaklanmakmış; 
korkuya, yenilgiye değil.” Lösemi hastası çocukların bizlere 
anlatmak istediği aslında tam olarak buydu. Öğrencilerimiz de bu 
ziyaretleri ile toplumsal duyarlılığın ne kadar önemli olduğunu 
gözler önüne sererken kendileri de çok daha iyi anladılar. 
Öğrencilerimizin çalışmalarıyla alınan hediyeler burada yatmakta 
olan tüm çocuklara dağıtıldı ve onların mutlulukları da paylaşıldı. 
Dünyadaki tüm çocukların yüzlerinin gülmesi dileğiyle!..

THE ANNUAL TAC VISIT TO 
THE ONCOLOGY WARD
On December 24, 2016 8 TAC students visited the oncology 
patients at the Adana Acıbadem Hospital, with their Turkish 
Literature teacher Tuba Karabağ. The visit left a mark 
on the hearts of both the patients and our students. 
As part of the project “Smiling Faces”, TAC students 
organized a visit to the children with leukemia receiving 
treatment at the Adana Acıbadem Hospital. They shared a 
day full of smiles, warm conversations, as well as the gifts 
they prepared for the children. The visit, which is taking 
place for the fourth time, is a special one for TAC students, 
evoking different feelings in each and every one of them. 
“The aim is to focus on the battle, not fear or defeat”: This certainly 
was the unspoken message from the young patients. While TAC 
students epitomized social awareness with this visit, they also 
understood the harsh realities of life and survival for the children 
who lived with leukemia, behind the façade of a smiling face.
We wish that all children in the world can join them 
one day in giving us these wonderful smiles…

Kulüpler
Clubs
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TAC MUN Kulübünün, Üsküdar Amerikan 
Koleji’nde yapılan uluslararası bir MUN 

konferansı olan TIMUN’a katıldığı Aralık ayı, 
benim için gerçekten verimli başladı, Ben de 
dahil olmak üzere kulüpteki birçok öğrenci için 
bu, yeni bir deneyimdi. Buna rağmen oldukça 
verimli ve çok da eğlenceli geçti. TIMUN’un 
ilk gününde açılış törenine katıldık. Başka 
okullardan gelen delegeler ve başkanlarla 
tanışma fırsatımız oldu. Sonraki gün ise resmi 
kıyafetlerimizi giydik ve komitelerimize 
gittik. Her şey gayet güzel giderken, en çok 
korktuğum şey başıma geldi! Komiteme 
gitmeden önce internette baktığımda SC, yani 
Güvenlik Konseyinde olduğumu görmüştüm. 
Ben de Güvenlik Konseyi konularını 
araştırmış, hatta orada verilen konulardan biri 
hakkında bir tasarı bile yazmıştım. Fakat SC 
odasına gittiğimde, adımı listede göremedim, 
sonra bana aslında SPC yani Özel Konferans’ta 
olduğumu söylediler. Bütün dünyam yıkıldı! 
Ben de hiçbir hazırlık yapmadan SPC odasına 
gittim. Bu olumsuz başlangıca rağmen 
durumla başa çıktım ve sanıyorum oldukça iyi 
gitti. Hatta bir madde bile ekledim ve sahnede 
konuşma yaptım. Delege arkadaşlarım için 

TAC MUN CLUB

TAC MUN CLUB
Selin KEŞAF      9 E

de iyi gittiğini gördüm. Günlerimiz yorucu 
geçti, sabah kalktığımızda her yer karanlıktı, 
tek bir tasarıyı en az iki saat konuştuk (sadece 
benim bulunduğum SPC-2 alt komitesinde beş 
tasarı vardı). Ayrıca İstanbul’un dondurucu 
soğuğu ve trafikle de başetmek zorunda 
kaldık. Fakat yine de şunu dürüstlükle 
söylemeliyim ki, hayatımda beni en çok 
geliştiren deneyimlerden biriydi. O kadar 
çok eğlendim ki bazen yemek yemeyi bile 
unuttum – ki bu normalde hiç olmaz! Daha 
birçok MUN konferansına katılacağım kesin, 
ve hepsinin en az bu kadar eğlenceli olmasını 
umuyorum. TAC MUN ailesine ilerideki 
tüm konferanslarda başarılar diliyorum.    

The month of December started really 
productively for me as TAC MUN club 
attended TIMUN, an international MUN 
conference lead in Uskudar American 
College. It was a new experience for most 
of us, including me and most of the group 
members. However, it was still productive 
and a lot of fun. On the first day, we attended 
the opening ceremony. We had the chance to 
meet other delegates and chairs. On the next 
day we wore our formal clothes and went 
to our committees. That was the time my 
biggest fear came true! When I looked up my 
committee on the internet, it was SC which 
meant Security Council. So, I researched 
SC topics, even wrote a resolution on one of 
the topics. However, when I went to the SC 
room, my name wasn’t there and they told 
me that I was actually in SPC, which meant 

Special Conference. My whole world 
collapsed! I went to the SPC room, without 
knowing anything. Despite the negative 
start, I dealt with the situation and I think 
it went pretty well. I even added a clause 
and gave a speech on the floor. It went 
well for my fellow delegates, too. Our 
days were tiring, as we woke up when it 
was dark outside and debated only one 
resolution for at least two hours (there 
were five resolutions only in my sub-
committee, SPC-2). We also had to cope 
with Istanbul’s freezing cold weather and 
traffic that drove us crazy. However, I can 
honestly say that it was one of the most 
self-improving experiences of my life. I 
had so much fun that I sometimes forgot 
about being hungry, which normally 
never happens! Without a doubt I will 
attend many more MUN conferences. I 
hope all of them will be at least as much 
fun as this one. I wish success to the TAC 
MUN family for all future conferences.

Okulumuzda 13 Aralık'ta “Kariyer 
Günü” ve 21 Aralık'ta da “ECHO 

Konseri” etkinlikleri gerçekleştirildi. 
TAC LIVE Kulübü öğrencilerimiz, bu iki 
özel etkinliğimizde görev aldılar. Kariyer 
Günü’nde  TAC Mezunu konuklarımızla 

TAC LIVE KULÜBÜ 
ARALIK AKTİVİTELERİ
TAC LIVE CLUB 
ACTIVITIES IN DECEMBER tek tek röportaj 

yaparak onların 
duygu ve 
düşüncelerini 

canlı yayınla internetten yayınladılar. 
Okulumuz Oditoryumunda yapılan ECHO 
Yeni Yıl Konseri’nin de tamamını dünyanın 
dört bir yanındaki izleyicileriyle canlı 
yayın aracılığıyla paylaştılar. TAC LIVE 
Kulübü’nde yer alan bütün öğrencilerimizi 

bu güzel çalışmalarından dolayı 
tebrik ve teşekkür eder, başarılı 
çalışmalarının devamını 
dileriz.

In December, two activities 
were held at TAC which 
were Career Day and Echo 

Concert. TAC LIVE students took 
charge of broadcasting these two 
special activities. During Career Day, 
the students interviewed each visiting 
TAC graduate, asking about their 
emotions and feelings about their time 
at TAC in a live broadcast. They also 
shared the whole Echo concert on the 
internet. Many thanks to the TAC LIVE 
students for their support.
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Tarih ve Arkeoloji Kulübü 
Öğretmenlerimiz Nail Baran 

ve Hasan Turgut, kulüp etkinlikleri 
kapsamında 14 Aralık, 2016 Çarşamba 
günü, kulüp öğrencileri ile Tarsus 
Etnografya Müzesi’ni ziyaret edip 
incelemelerde bulundu. Tarih 
Öğretmenimiz Hasan Turgut, kulüp 
öğrencilerine müzedeki eserlerle 
ilgili bilgileri yerinde ve görsellere 
dayanarak aktardı. Bu müzede, 
öğrencilerimizin ilgisini en fazla eski 
paralar ve antik dönemden kalan 
heykeller çekti. 

Mr. Nail Baran and Mr. Hasan 
Turgut, the advisors of the 
History and Archeology Club, 
and the student members of the 
club, went on a field trip to the 
Tarsus Etnographical Museum on 
Wednesday, December 14. History 
teacher Hasan Turgut introduced 
the items on display in the museum 
using supplementary visual 
materials. In this History lesson 
outside of the classroom, it was the 
old coins and antique statues which 
drew student attention the most.   

TAC TARİH VE ARKEOLOJİ 
KULÜBÜ ZİYARETLERİ
TAC HISTORY AND ARCHEOLOOGY 
CLUB CONTINUE EXPLORING

Kulüpler
Clubs
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TAC’DE 
FRANSIZ 
MUTFAĞI!..
“CUISINE DE 
FRANCE” TAC 

B u yıl TAC olarak, geleneksel 
Fransız Yemek Günü’nün 7.sini 

kutlamış olduk. Bu gün kapsamında, 
yemekhanemizde Fransız mutfağına 
ait yemekler yenildi. Bilindiği üzere, 
aşçılık terimlerinin çoğu Fransızcadır. 
Öğrencilerimiz bu günde Fransız 
yemeklerini tadarak o ülkedeki yemek 
kültürünü öğrenmekte aynı zamanda 
yemeklerle ilgili pek çok sözcüğü de 
öğrenebilmektedir.
Bu yılın menüsünde, "Soupe Aux 
legumes", "Poitrine de poulet Dijon", 
"Gratin dauphinois", "Salade Niçoise" 
ve "Mille-feuılles" bulunmaktaydı. 
Öğrencilerimiz, bu yemekleri yine 
Fransız müziği ve görselleri eşliğinde 
yerken sanki Fransa’da bulunmuş gibi 
bilgi ve tecrübelerini artırabilmek 
hedeflenmiştir. Aynı zamanda bu günde 
öğrencilerimiz hazırladıkları Fransız 
tatlılarını satarak elde ettikleri geliri 

hapishanede doğmuş çocuklara yardımda 
bulunmak için değerlendirmişlerdir.

This year, TAC hosted its 7th traditional 
French Food Day. Staples of the French 
cuisine were available at the serving 
stations in the cafeteria. It is generally 
known that many culinary terms which 
we use today come from the French 
language. Having a French food day at 

TAC contributes to students’ expansion 
of their French vocabulary, and allowed 
them to experience a significant element 
of the French culture. This year’s menu 
consisted of ‘’Soupe Aux Legumes’, 
‘’Poitrines de Poulet Dijon’’,‘’Gratin 
Dauphinois’’, ‘’Salade Niçoise” ve ‘’Mille-
feuilles’’, The TAC cafeteria featured 
photos, vocabulary reminders and French 
music, adding to the cultural exposure 
and learning. On the same day, TAC 
students sold the French pastries they 
themselves had baked and proceeds were 
contributed to a project supporting local 
children born in prison. 

Soupe Aux legumes
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Mezunlarımız
Our 

Graduates

 u TAC’2000  -  Erden Timur  
• Forbes – 01.11.2016
• SOSYOLOJİ A.Ş

 u TAC’90 - Talat Buğur  
• Derin Ekonomi – 01.11.2016
• Tıpta İki Milli Teknolojiye İmza Attı 

 u TAC’76  - Yılmaz Argüden  
• Forbes – 01.11.2016 
• Küçük Şirket Küresel Etki 
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 u TAC'55 - Mete Akyol   

• Akdeniz Gazetesi – 05.11.2016 • Yeni Asır – 07.11.2016 

• Birgün Gazetesi – 07.11.2016 

• Dünya Gazetesi 
04.11.2016 

• Sözcü Gazetesi – 04.11.2016 • Ankara Sonsöz – 04.11.2016 

• Vatan  Gazetesi – 04.11.2016 

• Ankara 24 Saat – 04.11.2016 

• Milliyet Gazetesi  
04.11.2016 

• Vizyon Ordu Gazetesi  
04.11.2016 

• Hürriyet Gazetesi – 04.11.2016 
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Yatılılık
The 

Dormitory

TAC YATILI 
ÖĞRENCİLERİNE 
KAPILARINI AÇTI
TAC OPENS ITS DOORS 
TO NEW BOARDING 
STUDENTS 

T A C l I f E
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O kulumuz, 2016 – 2017 Eğitim 
ve Öğretim yılına başlamanın 
heyecanını yaşarken, yatılı 

öğrencilerimiz de, Türkiye’nin ve 
dünyanın başarılı liderleri olmak üzere 
ülkemizin çeşitli bölgelerinden Tarsus’a 
gelip yeni eğitim yuvalarına yerleştiler. 
Yeni öğrencilerimiz de daha önceki 
mezunlarımız gibi, burada köklü ve 
fark yaratan bir geleneğin parçası olup 
değerli ve unutulmaz anılar biriktirecek, 
yaşam boyu sürecek arkadaşlıklara ve 
dostluklara adım atacaklar ve oldukça 
büyük ve değerli bir ailenin bireyleri olarak, 
TAC’de yatılı öğrenci olmanın ayrıcalığını 
yaşayacaklardır. Okulumuza gelen yeni 
yatılı öğrencilerimiz ve değerli aileleri 
sıcak bir şekilde idareci, öğretmen ve okul 
personellerimiz tarafından karşılandılar. 
Daha sonra yurt kayıt işlemlerini 
tamamlayıp kendileri için hazırlanan 

sunumu izlemek üzere Oditoryuma gittiler. 
Burada, ilk olarak okulumuz Başdanışmanı 
Andrew Leathwood daha sonra da Okul 
Müdürümüz Günseli Yüksel konuşma 
yaptılar. Daha sonra okulumuz Yatılı Bölüm 
Sorumlusu Nail Baran’ın konuşmasının 
ardından yatılı bölümde görevli personel 
tanıtıldı. Yatakhane kurallarının 
belirtilmesinden sonra okulumuz 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Sinan 
Öz ve Okul Doktorumuz ve aynı zamanda 
Mezunlar Derneği Başkanımız Dr. Ali 
Cerrahoğlu’nun konuşmalarının ardından 
öğrencilerimizin kalacakları odalar çekiliş 
ile belirlenip öğrencilerimiz odalarına 
yerleştiler. Akşama yemeği için okul 
bahçemizde “Barbekü” yapıldı ve bu yemeğe 

öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz 
ve velileri büyük bir heyecan 
ve sevinçle katıldılar. Bu gün, 
güzel ve sıcak bir iletişimin 
ilk tohumlarının atıldığı bir 
gün olarak katılımcılarının 
hafızalarına kazındı.

While the school is excited to 
start the new academic year in 
2016-2017, our new boarding 
students from various parts of 
Turkey arrived to settle in their 
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TAC YATILI ÖĞRENCİLERİMİZİN OKUL 
AİLE BİRLİĞİ İLE "BULUŞMA YEMEĞİ" 
“İstek sizden yapmak annelerimizden…”
Okul Aile Birliği’nin 07.12.2016’da yatılı öğrencilerimiz için hazırladığı “Akşam Yemeği 
Programı” her zaman olduğu gibi tüm öğrencilerimiz tarafından büyük bir ilgi ile 
karşılandı.  Böylece, okulumuzun yatılı geleneklerinden birini daha gerçekleştirmenin 
keyfini hep birlikte yaşamış olduk. Okul Aile Birliği’nin tüm üyelerinin katılımlarıyla 
gerçekleşen bu güzel etkinlikteki yemeklerin hepsi öğrencilerin istekleriyle hazırlandı. 
Birbirinden farklı onlarca yemeğin bir arada olduğu masalar, okul doktorumuzun pek 
hoşuna gitmese de, öğrencilerimizin yemek yeme aşklarını körükledi. Büyük bir keyifle 
yemek yiyen öğrencilerimiz, bu yemeklere annelerinin eli değmiş gibi hissettiklerini 
belirtmekten de kendilerini alıkoyamadılar. Okul Aile Birliği’ndeki üyelerle konuşarak 
da aile ortamını yaşamış oldular. Yemeklerin “enfes” olduğunu belirten öğrencilerimiz ve 
de görevli öğretmenlerimiz, bu etkinliklerin tekrarını büyük bir heyecanla beklediklerini 
yüzlerindeki gülümseme ve teşekkürleriyle ifade ettiler. 

TAC’S BOARDING STUDENTS 
MEET AT THE PTA COOKOUT
“Home made by the ”mothers” of Tarsus American College”
The Parent Cookout Evening on December 7, 2016 was eagerly awaited and warmly 
welcomed by the boarding students of TAC, with the delicious home made meals as 
well as the pleasure of meeting in another tradition of the school’s boarding culture 
being shared by the TAC community. The entire menu was prepared according to the 
students’ wish list of home made food which they craved. Although tens of different 
dishes laid out on the table was a bit outside of the “healthy” line recommended of our 
school doctor, it really whetted the student appetite making them feel at home, as if 
they were at their family’s dinner table. Conversations with the parents who prepared 
the meals added to the enjoyable meal. The students who stated that the meals were 
“extremely delicious” thanked the PTA members, with the wish to meet in another 
Parent Cookout Evening soon.

new homes in Tarsus.  Being a part of 
a deep-rooted tradition and a life-long 
family which will make a true difference 
in lives. Our new students, just like the 
hundreds of previous classes before 
them, will accumulate valuable and 
unforgettable memories and step into 
a world of lifetime friendships. They 
will experience the privilege of being a 
boarding student at TAC. On Saturday, 
September 3rd, the new parents and 
students were warmly welcomed into 
this family by administrators, teachers 
and school personnel. They completed 
registration formalities, and headed to 
the auditorium to listen to a welcome 
presentation. Here, Headmaster 
Andrew Leathwood and School Principal 
Günseli Yüksel took the stage to give 
their remarks. Later, Nail Baran, 
the Coordinator for the Dormitories, 
shared his thoughts and welcomed and 
introduced the staff members working 
at the dormitories, and talked about the 
dormitory rules. Following the remarks 
by Sinan Öz, guidance counselor and 
Ali Cerrahoğlu, our school doctor 
and the President of the TAC Alumni 
Association, the student rooms were 
assigned by lottery and students settled 
into their rooms. During the evening, 
the students were treated to a fun-
filled barbecue party organized for 
them and their parents. This day was 
engraved in memories as a time when 
the first bonds were built towards a 
warm, welcoming relationship between 
the new students and the school. We 
wish all day and boarding students of 
Tarsus American College, a healthy, 
happy and successful academic year.



57

H A B E R  N E W S

Akran rehberleri, çevresindekilerin 
gereksinimlerini, çatışmalarını, 

sorunlarını ilk fark eden, onların en 
yakınları yani akranlarıdır. Akran Destek 
ve Dayanışması (ADD); benzer konumlarda 
kişilerin gönüllü olarak katıldığı, eğitim 
alarak gerçekleştirdiği, okullarda Psikolojik 
Danışmanların denetiminde yürütülen bir 
gelişim programıdır. Geçen yıl 9. sınıftayken, 
şubat ve haziran ayları arasında, 10 haftalık 
eğitimlerini tamamlayan 30 öğrencimiz, 

2016-2017 
Eğitim-Öğretim Yılı'nda 
aramıza katılan yeni 
akran rehberlerimiz:
New peer counselors of 
2016-2017 Academic Year:
• Talya Boyar • Güney Menteş • Atakan 
Önenli • Alper Kutlar • İdil Güdemez 
• Eda Altıntaş • Dila Aksoy • Berke 
Dağdelen • Bertil Örtlek • Elif Dayı 
• Doğu Yurtsever  • Letisya Sayek • Çağla 
Küpük • Minel Doğru • Emre Özekici 
• Aslı Aydoğdu • Berke Can • Melisa 
Çayan • Efe Çifçi • Defne Bundur
• Melike Çağla Alpay • Başak Özcan 
• Nida Görkem Aktaş • İdil Bayık
• Bartu Bayraktar  • Zeynep Naz 
Yoğurtçuoğlu • Hüseyin Emir Çifçi 
• Cevahir Bozkurt • Ege Baykal • Erol 
Kaan Bostan

Rehberlik 
Aktiviteleri
Counseling 
Activities

bu yıl Akran Rehberi olarak sertifikalarını 
almaya hak kazandılar. 3-4 Eylül’de yapılan 
yatılı oryantasyon çalışmalarında görev 
alan ve okulumuza yeni gelen veli ve 
öğrencilerimizin okula ve yatılı hayatına 
uyumlarını kolaylaştırmak için ellerinden 
geleni yapan akran rehberlerimiz, bu 
sene birçok öğrenciye yardımcı olmak 
için sabırsızlanıyorlar. Akran rehberleri, 
yaşıtları ve kendilerinden küçük gruplardaki 
öğrencilerin okula uyum, sosyal, kişisel ve 

struggles of their peers as their 
closest confidantes. “Peer Support 
and Counseling” is a development 
program which is supervised by the 
Psychological Counselors in schools 
where students who volunteer to 

become a part of this program complete 
training to be able to serve in this 
capacity. Thirty TAC students who 
completed a 10-week training course 
last year both in February and June 
were awarded their certificates as “Peer 
Counselors” this year. These young 
students, who first worked during the 
boarding student orientations this 
year during September 3-4 by trying to 
support and help the adaptation process 
of the new boarding students and their 
parents, are already looking forward 
to reaching out to many students in 
different grade levels this year. As a 
result of their training and personal 
efforts, peer counselors are ready 
to help anyone adapt to the school, 
including social, personal and academic 
issues. As a school, we thank our peer 
counselors for their great contribution 
to our school culture and wish them 
continued success in this selfless 
commitment. 

akademik konularda aldıkları 
eğitimin ışığında ve kişisel 
çabaları ile gereksinim duyan 
herkese yardım etmek için 
hazırlar.  Okul kültürümüze 
yaptıkları katkıdan dolayı bütün 
öğrencilerimize ayrıca teşekkür 
eder, başarılı çalışmalarının 
devamı dileriz.

Peer counselors are the 
first people to become aware 
of the needs, conflicts, and 

AKRAN 
REHBERLERİMİZ 
İŞ BAŞINDA
TAC’S PEER 
COUNSELORS 
START THE YEAR
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8 Kasım’da, okul olarak Bilgi 
Üniversitesi Öğretim Üyeleri 

ve Dekan Yardımcıları, Yrd. Doç. Dr. 
Fatma Didin Sönmez ve Yrd. Doç. Dr. Faruk 
Ziya Fırat’ı ağırlama fırsatını elde ettik. 
Değerli hocalarımız, Bilgi Üniversitesi’nde 
eğitim görürken tamamlanabilecek bir 

LONDON 
SCHOOL OF 
ECONOMICS’E 
GİDEN YOL 

THE ROAD 
TO LONDON 
SCHOOL OF 
ECONOMICS 

programı, dünyanın en iyi “İşletme” 
okullarından biri olan London 

School of Economics (LSE) ile 
yirmi yılı aşkın süredir birlikte 
yürüttükleri “Çift Diploma 
Programı” hakkında, 11 ve 
12. sınıf öğrencilerimizle çok 
kıymetli bilgiler paylaştılar. 

Bu program, üstün başarılı 
öğrencilere tanınan bir fırsat 

olup hem Bilgi Üniversitesi hem de 
LSE’ten aynı zamanda diploma alma 

şansı sunuyor. Bu yararlı sunum sayesinde, 
uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika 
alınabileceği, iş dünyasında söz sahibi 
birçok firma ve şirket ile temasa geçip güçlü 

kariyer hedeflerine ulaşılabilme 
yöntemleri gibi konularda bilgi 
edinme fırsatı elde edildi. 

On November 8, TAC hosted 
lecturers and assistant deans of 
Bilgi University: Asst. Professor 
Dr. Fatma Didin Sönmez and 
Asst. Prof. Dr. Faruk Ziya Fırat, 
who shared valuable information 
with TAC’s grade 11 and 12 
students about the twenty-

TAC AKRAN REHBERLERİ, HAZIRLIK 
SINIFI ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU
Yatılı öğrenci-veli oryantasyonunda görev alarak yeni 
öğrencilerimizin Tarsus ve TAC’ye uyum sürecine katkı sağlayan, 
sonrasında Hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerimize 
akademik ve sosyal yönlerden destek veren 10 ve 
11. sınıf Akran Rehberleri, 10 Aralık Cumartesi 
günü, Rehberlik Servisimizin desteğiyle 
düzenledikleri “Hazırlık Öğrencileriyle 
Buluşma” çalışmasında da TAC’li olmanın 
önemi, takım çalışması ve akran rehberliği 
üzerine farklı etkinlikler yaptılar. Tamamı 
“akran rehberleri” tarafından hazırlanan 
yemek ve sonrasında yine akran rehberlerinin 
yönettiği etkinliklerle birlikte Hazırlık sınıfı 
öğrencilerimiz güzel bir TAC günü daha yaşama 
fırsatı elde ettiler.  Sene başından bu yana, yatılı öğrenciler başta 
olmak üzere alt sınıf öğrencilerine okula uyum konusunda her türlü 
desteği sağlayan, yardım ettikleri öğrencilerden şefkat ve ilgilerini 
esirgemeyen, güçlük yaşayan öğrencilerin akademik çalışmalarına 
katkı sağlayan tüm Akran Rehberlerimize teşekkür ediyoruz. 
Okulumuzun psiko-sosyal ortamına katkı sağlayan Akran Rehberliği 
Etkinliklerine yıl içinde farklı zamanlarda devam edilecektir. 

PEER COUNSELORS MEET WITH 
PREP STUDENTS 
Peer counselors from grades 10 and 11 help with the 
adaptation of Prep and grade 9 students during the boarding 

student-parent orientation in the 
beginning of the year, and continue 
providing academic and social support 
to these students throughout the 
year. During a gathering on Saturday, 
December 10 organized with the support 
of TAC’s Counseling Department, peer 
counselors and students from younger 
grades were involved in activities 
which focus on the importance of being 
a TAC student, teambuilding and the 
peer counseling program itself.  All 

Prep students who joined enjoyed a great day of TAC spirit 
with lunch and afternoon activities entirely prepared by 
peer counselors. As TAC, we thank all peer counselors who 
provided tremendous support to boarding and Prep students 
since the beginning of the year in their adaptation to school 
and academic challenges. These activities will continue 
throughout the year.

Rehberlik 
Aktiviteleri
Counseling 
Activities

year-old “Dual Diploma Program”. This 
program is  offered to Bilgi students 
in conjunction with the London School 
of Economics (LSE), one of the best 
“business” schools in the world. This 
program is a great opportunity provided 
to academically strong students to 
receive a university diploma from 
both Bilgi University and LSE. In the 
presentation, it was also explained to 
the students that they have a chance to 
receive an internationally-recognized 
certificate which would help them reach 
very competitive career goals by coming 
into contact with many companies which 
are strong players in the business world.
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TAC’DE 
ÖSYS VELİ 
KONFERANSI

ÖSYS PARENT 
CONFERENCE 
AT TAC 

29 Eylül, 2016 tarihinde, tüm 
velilerimize yönelik ÖSYS Veli 

Konferansı gerçekleştirildi. Çoğunlukla 12. 
sınıf velilerimizin katıldığı konferansta, 
Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) ve Lisans 
Yerleştirme Sınavları (LYS) hakkında 
detaylı bilgiler verildi. Bununla birlikte 
puan türlerinin hesaplanmasında hangi 
dersin ne kadar etkili olduğu konusu 
ayrıntılı olarak anlatıldı. Bu toplantıda 
velilerimiz, sistemle ilgili merak ettikleri 
bütün detayları sorma fırsatı da elde ettiler.
Toplantıda; YGS ve LYS’nin sadece 12. sınıfta 
hazırlanılabilecek sınavlar olmadığının 
altı çizilirken, YGS konularının çok büyük 
kısmının 9. sınıfta öğretilen konular 
olduğuna dikkat çekildi. LYS sınavının ise 10, 
11 ve 12. sınıf konularını kapsadığı anlatıldı. 
Bunların yanı sıra Mart ayında yapılan ilk 
sınav olan YGS’ye ayrılan zamanın LYS’den 
fazla olması, Haziran ayındaki sınavlar için 
gerekli enerji ve zaman yönetimi konusunda 
problem oluşturabildiği üzerine açıklamalar 
yapılıp velilerimizin ve öğrencilerimizin 
bu konuya özen göstermeleri gerektiği 
anlatıldı. Hedef koymanın, uzun vadeli 
bir süreç olan sınav hazırlık sürecinde 
motivasyonu arttırıcı en önemli etken 
olduğu, hedeflerin; üniversite, bölüm ve net 
bazında belirlenmesi gerektiği vurgulandı. 
Ayrıca, kısa süreli bir koşu değil de uzun 
soluklu bir maraton olan sınav hazırlık 
sürecinin bütün aileyi etkileyen ve aktif 
katılım gerektiren bir süreç olduğu üzerinde 
duruldu. Bunların yanı sıra öğrencilerin 

düzenli ve sistemli şekilde deneme 
sınavlarına girmeleri gerektiği açıklandı. 
İlk etapta, bu sınavlarda öğrencilerin 
soruları cevaplamaktan öte 160 dakikalık 
sürede maksimum düzeyde konsantrasyon 
sağlama ve kişisel olarak kendi stillerini 
keşfetmeleri açısından sınavların çok 
önemli olduğu da belirtildi. Bu zorlu süreç 
sonucunda, bütün öğrencilerimizin başarılı 
olup hedeflerine ulaşmalarını dileriz.

A parent conference on the OSYS, 
university entrance exam system, was 
offered to all parents on Thursday, 
September 29, 2016. The conference 
where grade 12 parents were the largest 
group in attendance, detailed information 
was shared about YGS and LGS centralized 

exams as well as the impact of each course 
on the calculation of different types 
of combined exam scores. During the 
meeting, the parents had a chance to ask 
about the finer details of the exam system. 
It was stressed that YGS and LYS 
preparation is not limited to grade 12 and, 
indeed, that most of the topics examined 
are a part of the grade 9 curricula, while 
LYS topics are covered in grades 10, 11 and 
12. It was also stressed that the amount 
of time dedicated for preparation towards 
the YGS exam, is significantly higher than 
that dedicated to LYS preparation, which 
poses a problem with regard to finding 
sufficient energy and time for this second 
step, held in June. Therefore, between 
the two exams, the candidates should 
balance the time well. It was mentioned 
that setting goals is the highest motivator 
in the preparation process and that the 
students should clarify their goals in 

terms of university programs, 
and their net scores. It was 
reminded that the preparation 
is this regard is not a short run, 
but a marathon which impacts 
all family members and requires 
their active involvement. The 
importance of taking mock 
exams regularly was also 
underlined, the focus being, 
especially in the first round of 
mock exams, to give maximum 
concentration for the duration 
of 160 minutes and to discover 
their personal style of time 
management, beyond trying to 
provide correct responses within 
the time given. We hope that all 
students will reach their goals at 
the end of this rigorous process.  
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TAC’DE PANEL: ÇOCUK İHMALİ 
VE İSTİSMARI
TAC HOSTS PANEL ON 
“CHILD ABUSE AND NEGLECT”

Rehberlik 
Aktiviteleri
Counseling 
Activities

Okulumuzda 7 Aralık, 2016/Çarşamba 
günü, “Çocuk İhmali ve İstismarı” 

konulu panel, Mersin Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı 
ve aynı zamanda velimiz Prof. Dr. Halis 
Dokgöz, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Fevziye Toros ve Mersin Barosu 
Avukatlarından, velimiz Tülay Sevgi Can 

tarafından düzenlendi. Panel, ülkemizde 
ve dünyada son zamanlarda çok güncel 
olan “ihmal ve istismar” kavramı hakkında 
farkındalık kazanılmasını sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Panelin 
hemen ardından, Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün 
karikatürlerinden oluşan sergiyi ziyaret 
etme fırsatımız da oldu. Bütün öğrenci, 
öğretmen ve velilerimizin davetli olduğu 

etkinlik sayesinde çok güncel ve hassas 
olan bu konu hakkında çok kıymetli bilgiler 
kazanma fırsatı elde edildi.

İHMAL VE İSTİSMAR NEDİR?
İhmal, yetişkinin unutkanlık ve bilgisizlik 
sonucu çocuğu muhtemel tehlikelere 
karşı korumamalarını veya barındırma, 
beslenme, koruma ve benzeri temel 
yükümlülüklerini yerine getirmemelerini 
ifade eden davranış biçimidir. İstismar, 
sorumluluk, güven ve yetenek ile ilgili 
genel durumunda çocuğun sağlığına, 
yaşamına, gelişimine ve değerine zarar 
verebilen fiziksel ve/veya duygusal 
kötü davranışı, her türlü ticari çıkar 
için çocuğun kullanılmasını içeren 
davranışlardır.  Fiziksel istismar, bir 
kaza olmaksızın fiziksel travma ya da 
yaralanmalarla sonuçlanan herhangi 
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19 Aralık, 2016/Pazartesi günü, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Rektör Danışmanı 
ve Akşam gazetesi yazarı Turgay Polat, 12. sınıf öğrencilerimizle “Geleceğin 

Meslekleri” konulu konferansı gerçekleştirmiştir. Turgay Polat, değişen dünya ve 
mesleklerin üniversite ve öğrencilerden neler beklediği konularını ayrıntılı bir şekilde 
öğrencilerimiz ile paylaşmıştır. Özellikle teknoloji üretme ve patent almanın ekonomileri 
nasıl etkilediği ve şu an çok güncel olan mesleklerin bile birçoğunun yakın gelecekte nasıl 
şekil değiştireceği konularına değinmiştir. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi’nin yaptığı “Apply 
BAU” adını verdikleri burs sistemi konusunda öğrencilerimize bilgiler vermiştir. Daha 
sonra ilgili öğrenciler ile birebir sohbet etme fırsatı elde edilmiştir. Yoğun bir şekilde sınav 
hazırlığı olan 12. sınıf öğrencilerimize kariyer ve meslek seçimleri konusunda farklı bakış 
açısı kazandırması açısından çok faydalı olan bu konferans için Turgay Bey ve Bahçeşehir 
Üniversitesi yetkililerine tekrar teşekkür ederiz.

On Monday, Turgay Polat, advisor to the President of Bahcesehir University and 
Aksam newspaper columnist, facilitated a conference for grade 12 students on the 
theme of “Careers of the Future”, in which he discussed the expectations of the changing 
world from university programs and students. He talked about the implications of 
creating new technologies and seeking patents on the global economies, forecasting, in 
near future, a revamping of the professional fields despite already being very popular 
today. Polat also shared the details of “Apply BAU”, the scholarship system used by 
Bahcesehir University. He then had one-on-one conversations with students. As TAC, 
we extend our gratitude to Turgay Bey and the Bahçeşehir University administration 
for this very insightful conference which provided different perspectives to grade 12 
students about career options. 

GELECEĞİN MESLEKLERİ- 
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
THE CAREERS OF THE FUTURE 
AND BAHCESEHIR UNIVERSITY

bir davranış biçimi. Duygusal istismar, 
sistemli bir şekilde kişinin aşağılanması 
ya da görmezlikten gelinmesi gibi onun 
sağlıklı duygusal gelişimini ve benlik 
saygısını ciddi bir şekilde etkileyen 
davranışlardır.  Cinsel istismar, kişinin 
bir başkası tarafından cinsel haz amacıyla 
zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime 
maruz bırakılmasıdır.   

On December 7, Prof. Dr. Halis Dokgöz, 
Forensic Medicine Professor at Mersin 
University, Tülay Sevgi Can, attorney 
at law, both of who are our parents, 
and Prof. Dr. Fevziye Toros, Head of 
Child Psychiatry Department of Mersin 
University’s Faculty of Medicine and 
co-facilitated a panel titled "Child 
Neglect and Abuse" for all parents, 
teachers and students of TAC. The 
panel was organized in order to raise 
awareness about the concept "neglect 
and abuse", which has been on the recent 
legal agenda in our country and the 
world, from a legal and psychological 
perspective. In addition to the panel, 
we visited the exhibition consisting of 
cartoons drawn by Prof. Dr. Halis Dokgöz 
which reinforced our learning of very 
valuable information from the experts. 

WHAT IS NEGLECT AND ABUSE? 
Neglect is the inability/incompetency 
of an adult to protect a child against 
potential risks due to forgetfulness 
and ignorance. It is also the inability to 
meet the basic needs of the child such as 
shelter, nutrition, safety among others. 
Abuse is any physical and/or emotional 
mistreatment which compromises the 
health, well-being, life, development 
and value of the said child. It also 
includes the use of the child for any 
kind of commercial gain. Physical abuse 
includes all behaviors which results in 
physical trauma or injuries, that are not 
accidental. Emotional abuse consists of 
behaviors which represent systematic 
humiliation or ignoring of an individual 
which compromises his/her healthy 
emotional development and self-esteem.  
Sexual abuse is the imposition of sexual 
interaction upon another person, either 
by force or conviction, to derive sexual 
pleasure. 
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13 Aralık’ta okulumuzda, 
Geleneksel “Kariyer Günü”müzü 

gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, 
hedefledikleri mesleklerle ilgili ayrıntıları 
ve merak ettikleri noktaları TAC 
Mezunu, her biri alanlarında uzman ve 
ünlü ‘abi’ ve ‘abla’larına sorup onlardan 
öğrendiler!..  “Türkiye için liderler, dünya 

2017 KARİYER 
GÜNÜMÜZ 
TAC CAREER 
DAY 2017

için liderlik” ilkesiyle, 128 yıldır nitelikli 
bir eğitim veren  okulumuzca düzenlenen 
Kariyer Günü’nde; öğrencilerimiz, birçok 
mesleği sektörlerinin uzmanlarından 
dinleyip onlarla sohbet ortamı elde 
ederek öğrendiler.  Alanlarında başarılı 
ve söz sahibi olan Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen mezunlarımız, meslek 
seçimi ve kariyer planlamasıyla ilgili 
deneyimlerini öğrenci kardeşleriyle 
paylaştılar. Tıp dünyasından fotoğraf 
sanatına, bankacılıktan kamu sektörüne, 
turizmden inovasyona, tekstilden medyaya 
kadar birçok farklı alanda faaliyet 
gösteren sektör temsilcileri mezunlarımız, 
kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayıp 
kardeşlerine kariyer önerilerinde 
bulundular.  Yıllar önce mezun oldukları 
okulda buluşmanın heyecanını yaşayan 
mezunlarımız, yeni eklenen SEV binası, 

yatakhane, kütüphane, oditoryum, spor 
salonları ve yemekhaneyi gezerek hem 
anılarını tazelediler hem de okullarının 
yenilikleriyle ilgili bilgiler aldılar.

On December 13 our school hosted 
the Career Day, one of the major 
traditions of the school. TAC students 
had a chance to receive first - hand 
information about careers in which they 
are interested from TAC graduates, who 
are expert professionals representing a 
variety of career fields. During Career 
Day students felt privileged to be a 
member of this community where 



64

t a c l i f e

TAC’ 76 Ali Kabaş Fotoğrafçı / Girişimci - Enterpreneur
TAC’ 78 Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu Psikiyatrist - Psychiatrist
TAC’ 79 Ali Sedat Özberk Haberleşme ve Elektronik Mühendisi
  Electronics and Communications Engineer
TAC’ 81 Prof. Dr. Bülent Soyupak Ürolog ve Başhekim - Urologist and Hospital Director
TAC’ 84 Dr. Erdal Çiftçi Turizmci (Tıp Mezunu) - Tourism and Hospitality
   Management Administrator
TAC’ 86  Prof. Dr. Serdar Toroğlu Diş Hekimi – Dentist
TAC’ 91 Ege Erkoçak Kamu Sektörü, AB Bakanlığı’nda Yönetici
  Public Sector, Administrator at the Ministry of European Un.
TAC’ 93 Yrd. Doç. Dr. Bülent Çığşar Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah
  Plastics and Reconstructive Surgeon 
TAC’ 93 Ongun Ersun Vakıfbank Kredi Kartları Pazarlama Müdürü
  Credit Card Marketing Manager at Vakıfbank
TAC’ 96 Mert Umut Özkaynak İnovasyon ve Ürün Müdürü-Innovation and Product Man.
TAC’ 97 Ozan Oğuz Cumhuriyet Savcısı - Public Prosecutor
TAC’ 98 Ender Uslu Reklamcı, Genel Müdür 
TAC’ 98 Yrd. Doç. Dr. Günnur Ertong Attar Sosyolog, Akademisyen – Sociologist, University Lecturer
TAC’98 Reşit Yiğit Okan Mekatronik Mühendisi - Mechatronical Engineer
TAC’03 Mithat Fabian Sözmen Gazeteci - Journalist
TAC’03 Aslı Erdem Öge Lacoste Kolleksiyon Müdürü - Lacoste Collection Man.
TAC’ 04 Aslı Baysan Birgen Yüksek Mimar - Senior Architect

Bu yılki kariyer Günümüze katılan mezunlarımız:
The TAC grAduATeS who joIned CAreer dAy 2016-2017 were:

professionals who once shared the 
same learning environment with them 
provided valuable expert information 
about their respective career paths. 
The TAC graduates representing 

careers in medicine, photography, 
banking to public sector, tourism, 
innovation, textile and media answered 
questions from TAC students. The TAC 
graduates were truly excited to visit 

their old campus, and refresh their 
memories. They also toured the new 
SEV building, dormitory, library, 
auditorium, sports facilities and 
cafeteria which impressed them. 
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Aralık ayı, Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma Servisimizin gerçekleştirdiği 

etkinlikler ile dopdolu bir ay oldu. İlk 
etkinliğimiz; “Ailede Roller ve İletişim” 
konusunun ele alındığı Veli Etkileşim Grup 
Çalışması ile başladı. Bu çalışmanın amacı; 
aile içerisinde var olan ve her zaman değişen 
rollerin ve iletişim biçimlerinin daha iyi 
kavranmasını sağlamaktı. 3 Aralık, Cumartesi 
günü okulumuzun Gezici Kütüphane üyeleri 
ile Tarsus’un Kamberhüyüğü köyü ziyaret 
edildi. Burada öğrencilere hem İngilizce dersi 
verildi hem de beraberimizde getirdiğimiz 
kitaplar dağıtıldı. Ardından 7 Aralık’ta; Mersin 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Mersin 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fevziye 
Toros ve Mersin Barosu Avukatlarından 
Tülay Sevgi Can tarafından “Çocuk İhmali ve 
İstismarı” konulu panelimiz veli, öğretmen 
ve öğrencilerimize yönelik olarak yürütüldü. 
Panel; son zamanlarda ülkemizde ve dünyada 
çok güncel olan “ihmal ve istismar” kavramları 
hakkında farkındalık kazanılmasını sağlamak 
amacıyla düzenlendi. Panel ile birlikte aynı 
zamanda velimiz de olan Prof. Dr. Halis 
Dokgöz’ün karikatürlerinden oluşan sergiye 
ev sahipliği yapma ayrıcalığına da sahip 
olduk. 10 Aralık’ta; 10 ve 11. sınıf Akran 
Rehberlerimizin, Hazırlık sınıflarının hem 
birbirlerini hem de okulu daha iyi tanımalarını 
amaçlayan tanışma ve kaynaşma etkinlikleri 
ile dolu olan ve hep birlikte yemeklerin 
yenilip samimi sohbetlerin yapıldığı bir 
çalışma gerçekleştirdik. Ve Tarsus Amerikan 
Koleji’nin en büyük etkinliklerinden biri olan 
“Kariyer Günü”ne geldi sıra… 13 Aralık, Salı 
günü, 17 alanda ve hepsi de kariyerinde çok 
güçlü olan TAC Mezunu konuklarımızın yer 
aldıkları, 9-12. sınıf öğrencilerimizin kariyer 
ve meslek planlamalarını yapmalarında eşsiz 
katkı sağlayan çalışmamızı gerçekleştirdik. 
Bu gün okul idaresi, TAC Mezunlar 
Derneği, kurumsal iletişim ve Rehberlik 

ETKİNLİKLERLE DOLU ARALIK AYI
An ActIve Month For the 
counselIng DepArtMent

servisinin çok uzun çalışmaları sonucunda 
hazırlanabildi ve başarı ile noktalandı. 14 
Aralık tarihinde Tarsus ZİÇEV (Zihinsel 
Yetersiz Çocukları Koruma ve Yetiştirme 
Vakfı) ziyaret edildi. 19 Aralık, Pazartesi günü, 
12. sınıf öğrencilerimize yönelik Bahçeşehir 
Üniversitesi’nin konferansı ve Apply BAU 
süreci hakkındaki bilgilendirme çalışması 
yürütüldü. Son olarak; SEV bünyesindeki 
dört kolejin rehberlik servislerinin bir araya 
geldiği Rehberlik Buluşması, 23 Aralık’ta, 
SEV Amerikan Koleji’nde gerçekleştirildi. 
Bu soğuk havalarda öğrencilerimiz, veli, 
öğretmen ve tüm okul camiasına yönelik 
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle dolu 
Aralık ayı bizim için yoğun ve bir o kadar da 
keyifli bir zaman dilimi oldu. Umarız ki tüm 
katılımcılarımız ve işbirlikçilerimiz için de 
durum böyledir…

In December, our Guidance and 
Psychological Counseling Service hosted 
a full month of events. The month started 
with the School-Parent Interaction meeting, 
in which "Roles and Communication 
within the Family" were addressed. The 
purpose of this sharing sesssion was to 
better understand the roles and forms 
of communication that exist within the 
family and that are constantly changing. 
On December 3, we visited the village of 
Kamberhüyüğü in Tarsus with members 
of our school's Bookmobile Club. Here, the 
students in the sister school were taught 
English and the books we brought were 
distributed. Then on December 7, Dr. Halis 
Dokgöz, Forensic Medicine Professor at 

Mersin University, Prof. Dr. Fevziye Toros,  
Head of Child Psychiatry Department of 
Mersin University’s Faculty of Medicine 
and Tülay Sevgi Can, attorney at law co-
facilitated a panel titled "Child Neglect 
and Abuse" for all parents, teachers and 
students. The panel was organized to raise 
awareness about the concepts of "neglect 
and abuse" which are very recent issues 
of discussion in our country and around 
the world. In addition to the panel, we had 
the privilege of hosting an exhibition of 
cartoons drawn by Prof. Dr. Halis Dokgöz. 
On December 10 the peer counselors from 
grades 10 and 11 met with the prep students 
to enjoy Saturday afternoon together to get 
to know them better and to help them adapt 
better to the school. The day was filled with 
various activities and fun conversations 
shared over lunch. Then came "Career Day", 
one of the biggest events of 
Tarsus American College. 
On Tuesday, December 
13, we hosted the event 
with the participation 
of 17 professionals, all 
TAC graduates who 
are very strong in their 
professional areas, 
which helped immensely 
to guide the university 
and career planning of 
the 9-12 grade students. We 
owe the success of the day to the weeks 
of joint collaboration between the  school 
administration, TAC Alumni Association, 
Corporate Communication department and 
the Counseling Department. On December 
14, Tarsus ZİÇEV (Foundation for the 
Protection and Education of Children with 
Mental Disabilities) was visited. On Monday, 
December 19, we hosted a conference by the 
representatives from Bahcesehir University 
for our 12th grade students, which also 
included information about the “Apply 
BAU” process. Last but certainly not least, 
the meeting of all guidance counselors of 
SEV American Schools took place at SEV 
American College on December 23rd. The 
month of December, full of events for our 
students, parents, teachers and the  whole 
school community, has been a hectic but 
rewarding time for us. We hope that this 
was  also the case for all our participants and 
collaborators.

Rehberlik 
Aktiviteleri
Counseling 
Activities
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AKADEMİK BAŞARI 
VE 9. SINIFIN ÖNEMİ 
Akademik başarı, çalışma alışkanlıkları ve 
üniversite sınavına giden yolda 9. sınıf son 
derece kritik bir öneme sahiptir. Hazırlık 
sınıfında kendisini yoğun olarak İngilizce 
öğrenmeye adayan öğrencilerimiz, 9. 
sınıfın akademik ortamında çeşitlenmiş 
bir sorumluluk yelpazesiyle karşı karşıya 
kalırlar. Bu yeni yük ve sorumlulukla 

başetme noktasında anne-baba 
desteği, açık iletişim ve destekleyici 

aile ortamı son derece önemlidir. 
12 Ekim’de gerçekleştirilen ve 
tüm bu konuların ele alındığı, 
ÖSYS sistemi ve yurtdışı 

başvurularında akademik 
başarının etkisinin de özetlendiği 

sunumda 9. sınıf velilerimiz 
hem dersler konusunda, hem de 

çocuklarına yaklaşım konusunda 
sorularını sorma şansı elde ettiler. 

ACADEMIC SUCCESS 
AND THE IMPORTANCE 
OF GRADE 9 
Grade 9 level has a critical role to play 
with regard to academic performance, 
study habits and the path to the university 
entrance examinations. Students who 
are dedicated to an intensive English 
immersion in the prep year encounter 
a wide array of responsibilities as they 
move on to grade 9.  While dealing with 
this new burden and responsibilities, 
parental support, open communication 
and a supportive family environment is 
extremely important. The presentation 
on October 12 which addressed all these 
issues as well as the ÖSYS system and 
the impact of academic performance on 
overseas applications, provided the parents 
with the opportunity to ask questions 
about both the courses and correct 
approach to take with their children.  

Rehberlik 
Aktiviteleri
Counseling 
Activities

GEZİCİ KÜTÜPHANE 
TARSUS / ULAŞ KÖYÜ 
İLKÖĞRETİM OKULU ZİYARETİ
BOOKMOBILE / ULAŞ VILLAGE 
ELEMENTARY SCHOOL

Okulumuzun Sosyal 
Bilimler Bölümü 

Öğretmenlerimizden 
Tarih Öğretmenimiz 

Hasan Turgut, 9. ve 10.  sınıf 
öğrencilerimizden Abdullah 

Kılınç, Cevahir Bozkurt , Mert 
Kepece ve Doğu Yurtsever’le birlikte 22 
Ekim, 2016 tarihinde, Tarsus’un Ulaş Köyü 
İlköğretim Okulu’nu Gezici Kütüphane 
aracımızla ziyaret ettiler. Bu ziyaret 
sırasında, Ulaş İlköğretim Okulu öğrencileri 
ile kitap alış verişinin yanı sıra eğitsel 
sohbetler edilip oyunlar da oynadılar.

Our History teacher Hasan Turgut 
grade 9 and 10 students Abdullah Kılınç, 
Cevahir Bozkurt, Doğu Yurtsever, 
Mert Kepece visited the Ulaş Village 
Elementary School in Tarsus with the 
bookmobile vehicle. 

Toplum 
Hizmeti
Social
Service
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TAC’17 ÖĞRENCİ BİRLİĞİ 
ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN 
DEVAM EDİYOR
TAC’17 STUDENT COUNCIL: 
NON-STOP SERVICE 

2016-2017 eğitim-öğretim yılının 
açıldığı ilk günden itibaren Tarsus 

Amerikan Öğrenci Birliği, demokratik 
yaşam biçimini yaşamak ve yaşatmak 
adına, pek çok okul aktivitesini organize 
etmekte, bazılarına da destek olmaktadır. 
Öğrenci Birliği, en yakınımızdan en 
uzağımıza kadar herkesle bir bütün olmak 
adına, “Hepimiz biriz!..” felsefesinden 
yola çıkarak pek çok sosyal sorumluluk 
projesinde yer almaktadır. Bunlardan biri de 
Aralık ayı içerisinde, okulumuz çalışanları 
ve güvenlik elemanlarımızın ailelerini 
de kendi ailelerinden biri olarak kabul 
ederek hazırlanan Yeni Yıl paketlerinin 
iyi dileklerle birlikte okul görevlilerimize 
armağan edilmesidir.  Aynı zamanda 
bu ay içerisinde, her yıl okulumuzun 
aktivitelerinin fotoğraflarının yer aldığı 
2017 senesine ait takvimin basılmasına 
kadar her aşamasında yer alıp takipçisi 

oldular. Hazırlanan bu takvimin okul 
ortamında satışını gerçekleştirerek elde 
edilen geliri sosyal hizmetlerde kullanılmak 
üzere bağışladılar. Yine Aralık ayında 
yardımlaşmanın ve dayanışmanın en 
güzel örneğinin sergilendiği, “Hayaller 
Gerçek Olsun!” sloganıyla hareket edip 
komşu okul Hasan Karamehmet ve 
Kamberhüyüğü İlkokulu’ndaki çocukların 
mutlu olmalarını sağlamak amacıyla, 
onların yeni yılda sahip olmak istediklerini 
listeleyip bunların okul içerisinde gönüllü 
öğrenci ve öğretmenler tarafından temin 
edilmesini sağladılar. Daha sonra bu 
hediyelerin verileceği bir yeni yıl partisi 
organize ederek her öğrencinin hayalindeki 
hediyelerden birine kavuşmasında köprü 
oldular. Böylelikle bu çocukların yüzlerini 
güldürmeyi başardılar. Sergiledikleri bu 
duyarlı ve güzel davranışlarından dolayı 
tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor ve 

bu çalışmalarının devamını diliyoruz. 
Paylaştıkça çoğalan nice mutluluklara…

From the first day of the 2016-2017 
academic year, TAC’s Student Council 
takes the initiative to organize many 
school activities and supports others 
to promote a democratic approach and 
experience for TAC students. The 
Student Council also takes part 
in many community service 
projects, acting on the 
principle of “all of us are one”. 
Seeing the school’s cleaning 
and security staff as a part of 
their family, they prepared El 
Eid and New Year’s packages 
for them and their families 
between the months of October and 
December. TAC’s student leaders also 
joined the “Leadership Conference” held 
in October at one of the sister schools, 
American Collegiate Institute in İzmir, 
where they presented their activities 
and community service activities which 
reflect the school motto “Leaders for 
Turkey, Leadership for the World”. In 
December, they organized the printing 
of the school calendar for 2017, which 
features photos from various school 
activities, for sale around New Year’s in 
order to generate funds for the community 
service projects. Again in December, they 
threw a New Year’s party for the children 
from the neighboring school with many 
colorful presents prepared for each child, 
with the hope of putting a smile on their 
faces. We congratulate the members of 
the Student Council for organizing these 
socially sensitive events and hope to 
see their continued support in “creating 
happiness which multiply when shared”.

Toplum 
Hizmeti
Social

Service
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15 Ekim, 2016 tarihinde, öğrencilerimiz 
Bertil Örtlek, Egemen Ünlüsoy, 

Deniz Hakgüden, Melis Andrea Demirel ve 
Zeynep Erdoğan ile birlikte Fen Bölümü 
öğretmenlerimiz Handan Duran Şahin ve 
Duygu Şimşek eşliğinde Adana Huzurevi’ni 
ziyaret ettik. Bu etkinlik, daha önce 
katıldığım Gezici Kütüphane ve Komşu Okul 
Öğrencilerine Destek Projelerinden oldukça 
farklı bir Toplum Hizmeti aktivitesiydi. 
Oraya gittiğimizde yaşlılar tarafından 
çok sıcak karşılandığımızı söylemeden 
edemeyeceğim. Onlara aldığımız kurabiye 
ve içeceklerden ikram ederken ayı zamanda 
sohbetlerine de dahil olduk. Dışarı çıkacak 
durumda olmayan yaşlıları ise odalarında 
ziyaret ettik. Kadirli-Osmaniyeli bir 
teyzeye rastlamam da benim için olduğu 
gibi birçok arkadaşım için de özel bir 
durumdu. Ziyaret sonrasında aramızda 
bir değerlendirme yaptık ve güzel geri 

ADANA HUZUREVİ ZİYARETİ

VISIT TO THE SENIOR 
CITIZENS HOME IN ADANA

Bertil ÖRTLEK 10-B

Toplum 
Hizmeti
Social

Service

dönüşlerde bulunduk. Kısacık bir zaman 
için bile olsa, yaşlılarla zaman geçirmek ve 
anılarını dinlemek onları olduğu kadar bizi 
de etkiledi. Hepimiz için güzel bir deneyim 
oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler. 

On October 15, 2016 TAC students 
(Bertil Örtlek, Egemen Ünlüsoy, Deniz 
Hakgüden, Melis Andrea Demirel and 
Zeynep Erdoğan) visited the Senior 
Citizens Home in Adana with their science 
teachers Handan Duran Şahin and Duygu 
Şimşek. This was a quite a different than 
the Bookmobile supporting neighborhood 
schools projects in which I had previously 
participated. When we were there, we 
were very warmly welcomed by the senior 
residents. When we were serving them 
the cookies and drinks we had brought 
along for them, we were also a part of 
their conversations. We also visited those 

residents who were not able to leave 
their rooms. Coming across “an auntie” 
from Kadirli, Osmaniye – my hometown 
– was very special for me, as well as 
some of my friends. After the visit, we 
had a debrief and shared some valuable 
feedback. It proved to be memorable for 
us to spend some time with the seniors 
and to listen to their memories – even 
for what seemed to be a short amount 
of time. It was a great experience for 
all. Thank you to all who contributed.
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TARSUS 
HUZUREVİ’NE 
ANLAMLI 
ZİYARET

A MEMORABLE 
VISIT TO 
THE TARSUS 
ELDERLY 
CITIZENS HOME 

12 Kasım, 2016 tarihinde, Tarsus 
Amerikan Koleji Matematik ve Fen 

Bilimleri Bölümleri ortak bir davranışa imza 
atarak, öğrencileri ile Tarsus Huzurevi’ne 
anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiler. 
Matematik Bölümü Öğretmenlerimizden 

Enise Peker, Kelly Russell 
ve Sinan Yozukmaz; Fen 
Bilimleri Bölümü’nden 
de Fizik Öğretmeni 
Hasan Ateş ve Biyoloji 
Öğretmeni Musa 
Avşar rehberliğindeki 
öğrencilerimiz, bu ziyaret 
ile huzurevi sakinlerine 
hatırlandıklarını ve 
önemsendiklerini 

gösterme fırsatı elde ettiler. Ziyaretleri 
sırasında öğrencilerimiz, büyüklerimizin 
yaşamış oldukları hayat tecrübeleriyle 
eğlenceli ve öğretici bir süreçten de geçtiler. 
Günümüzdeki büyüklerimizin ihtiyaç 
duydukları ilgi, sohbet ve paylaşımlardan 
öğrencilerimizin de etkilendiğini görmek 
büyük bir mutluluk kaynağı oluşturdu. 
Öğrencilerimiz getirmiş oldukları pastaları 
kendi elleriyle huzurevi sakinlerine ikram 
ettiler. Bu pastalar ve içecekler eşliğinde 
sımsıcak sohbetler gerçekleştirildi. 

Ziyaretimizin sonunda 
öğrencilerimiz büyüklerinin 
ellerinden öperek en kısa 
zamanda tekrar geleceklerini 
söyleyip buraya bir sonraki ziyaret 
planlarını yapmaya başladılar. 
Bu etkinlikte görev alan 
öğrencilerimiz; Buğra Ergin, Sude 
Sevindi, Aksel Kalaycıoğlu, Eren 
Gökmen, Düzgün Can Guyıldar, 
Abdullah Kılıç, Sude Kılıç, Buse 

Orak, Döne Gül Biçer, Elifnaz Kaya, Ömer 
Dikencik, Mert Kepece, Cevahir Bozkurt, 
Ege Telatar, Onur Ay’a bu takdir edilecek
örnek davranışlarından dolayı 
teşekkür ediyoruz.

On November 12, 2016, the Mathematics 
and Science Departments of Tarsus 
American College organized a visit to 
the Tarsus Elderly Citizens Home. TAC 
students were accompanied by their 
mathematics teachers Enise Peker, Kelly 
Russell and Sinan Yozukmaz, as well as 
their science teacher Musa Avşar. During 
this visit, they had the opportunity to 
show their elderly hosts that they are 
valued. It was a fun learning process 
for all the students attending. They 
served cakes they brought with them to 
the residents. The conversations were 
warm and the day was enriching for both 
students and the elderly citizens. At the 
end of the visit, TAC students promised 
to come back soon, and indeed, were 
already planning their next visit on the 
way home. We commend the exemplary 
efforts of our students Buğra Ergin, Sude 
Sevindi, Aksel Kalaycıoğlu, Eren Gökmen, 
Düzgün Can Guyıldar, Abdullah Kılıç, 
Sude Kılıç, Buse Orak, Döne Gül Biçer, 
Elifnaz Kaya, Ömer Dikencik, Mert Kepece, 
Cevahir Bozkurt, Ege Telatar, Onur Ay for 
organizing and being a part of the visit.
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12 Aralık, 2016/Cumartesi günü, 
Mersin/Gözne Hayvan Barınağı’nda 

ziyaretçilerini dört gözle bekleyen minik  
arkadaşlarımızı, Kimya  Öğretmenimiz  
Feray Akça ile birlikte  ziyaret  ettik.  
Düzenlediğimiz “Barınak Gezisi”, 
farkındalığımızı artırırken, bir yandan da 
doğaya ve canlılara olan duyarlılığımızı 
geliştirdi. Bizlere barınakta çalışan 
elemanlar ve barınakta görevli Veteriner  
Hekim Mustafa Bey eşlik  etti. Bu gezimiz 
sayesinde hem gezdik hem de barınağa 
bırakılan köpek cinsleri ve barınağın ne gibi 
işlemler yürüttüğü hakkında yetkililerden 
bilgiler aldık. Yardıma ve sevgiye en 
az insanlar kadar ihtiyaç duyan küçük 
arkadaşlarımıza verdiğimiz içten sevginin 
yanı sıra gezimize katılamayan fakat maddi 
destekte bulunan diğer arkadaşlarımızın 
da yardımıyla birlikte gazete, polar, kilim 
tarzı, kışın onların ihtiyaçlarını karşılayacak 
malzemeler götürdük. Gezimizden her iki 

MİNİK 
DOSTLARI 
ZİYARET
VISITING 
OUR CANINE 
FRIENDS

Çağla KÜPÜK   TAC 10-B

taraf da memnun kaldı. Kimsesiz hayvanlara 
maddi ve manevi desteği artırmak ve bu 
geziyi düzenli ve daha sık aralıklarla daha 
fazla katılım ile gerçekleştirmeyi diliyoruz.  

On Saturday, November 12, a group of 
friends and I visited the dogs living in the 
Mersin Gözne Animal Shelter. This visit 
helped develop our awareness about the 
environment and the living things sharing 
our ecosystem. During our trip ,we were 
accompanied by the staff members and the 
veterinary doctor, Mustafa Bey. While we 
were petting and taking care of the dogs, 
we received information about the breed of 
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dogs left in the shelter and the operations 
of the shelter. We also learned about the 
sincere care and affection shown to these 
sweet residents of the shelter, who, we are 
sure, need this as much as human beings.  
We also took then some materials which 
will help them during the winter months 
such as newspapers, polar blankets, and 
rugs, all of which were bought through the 
generous contributions from our friends 
who were not able to make it to the visit. 
We believe that both sides were very happy 
with the trip. We would like to continue 
these trips which are possible by regular 
contributions from the school community. 
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OKUMA VE 
PAYLAŞMA 
YOLCULUĞU  
JOURNEY OF 
READING AND 
SHARING

“Gezici Kütüphane” etkinliği, 
Tarsus Amerikan Koleji Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümünce en fazla 
önemsenen sosyal sorumluluk projeleri 
arasında yer alıyor.  Bu yıl için belirlenen 
Tarsus’a bağlı beş köy okulu arasında 
dönüşümlü olarak uygulanan etkinlik 
boyunca öğrencilerimiz tarafından 
ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 
İngilizce, Türkçe ve Tiyatro dersleri 
veriliyor, çocuklarla çeşitli oyunlar 
oynanıyor ve kitap paylaşımı yapılıyor. 5 
Kasım, 2016/Cumartesi günü Kaleburcu 
İlkokulu’na gerçekleştirilen ziyarette de 
dersler aktarıldı, keyifli oyunlar oynandı. 
Okulumuz Aktivite Koordinatörü 
Gülay Damar ile Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölüm Başkanı Önder Şit hocalarımızın 
gözetiminde tamamlanan keyifli ders ve 
sohbetleri, gezici kütüphane aracımızdan 

ödünç alınan kitaplar takip etmiş, bir 
‘okuma ve paylaşma’ köprüsü kurulmuştur. 
Minik yüreklerin, ellerinde yaşlarına uygun 
kitaplar eşliğinde sundukları tebessüm, bu 
köprüyü güçlendirmeye devam edecek.

“Bookmobile” activity is one of the highly 
valued community service projects of 
Tarsus American College, and the Turkish 
Literature Department alike. As part 
of this year’s programme which rotates 
between five village schools in Tarsus, 
TAC students have been offering English, 
Turkish and Drama lessons to primary and 
middle school students, through games 
and book sharing during their fortnightly 
visits. During the visit to the Kaleburcu 
Elementary School on Saturday November 
5, our students alternated between the 
roles of teachers and playmates. The 

lessons and the enjoyable conversations 
between the two school’s students, 
joined by TAC’s Activity Coordinator 
Gülay Damar and Turkish Literature 
Department Chair Önder Şit, were 
followed by the eagerly-anticipated book 
exchange, building a bridge of “reading 
and sharing”. The smiles on the faces 
of these young children reading their 
new books while a strong indicator that 
this connection will be long-lasting.
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SOĞUK 
HAVALARDA 
GÖNÜLLERİ 
ISITALIM
WARMING 
HEARTS 
IN COLD 
WEATHER 

Birçok çocuğumuz bizler gibi 
şanslı değiller. Hayatın tanıdığı 

fırsatlar eşit olmuyor. Bazıları 
daha küçük yaşlarda tanışıyorlar 
zorluklarla. Kışla, soğukla, yoksullukla 
daha büyük mücadele veriyorlar. Onların 
bu soğuk havalarda giyecek giysileri yok. 
Biz de Tarsus Amerikan Koleji ailesi 
olarak Bursa’da Hasan Hüseyin Daşdemir 
Ortaokulu'nda okuyan çocuklarımız için 
bir kampanya başlattık. Öğrencilerimiz, 
‘Soğuk Havalarda Gönülleri Isıtalım’ 
sloganı ile başlattıkları proje kapsamında 

çocuklarımıza ayakkabı, atkı, 
eldiven, bere ve çorap aldılar. Bu 

projeye sponsor olan bir velimiz 
de ayakkabı desteğinde bulundu. 

Projemize verdiği destekten dolayı 
velimize çok teşekkür ediyoruz. Tarsus 
Amerikan Koleji olarak, dünyamızın 
yaşanabilirliği için öğrencilerimizin 
sorumluluk alması gerektiğine inanıyor 
ve onları bu bilinçle yetiştiriyoruz. Bu 
güzel projede yer alan tüm öğrencilerimize 
teşekkür ederiz.  

Many children are not as fortunate 
as ours, as the opportunities provided 
by life are not fair to everyone. Some 
meet challenges earlier in life. They 
have a much greater battle with the 
cold of winter, and poverty. We, as 
the Tarsus American College family, 
knowing that many of such children 
do not even have anything to wear in 
winter, decided to launch a campaign 
for the students of Hasan Hüseyin 
Daşdemir Middle School located in 
Bursa. Under the project, “Warming 
Hearts in Cold Winter”, TAC students 
bought shoes (donated by a parent), 
scarves, berets and socks for the 
children. We are thankful for his 
contribution. 

Toplum 
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Genç TAC’lilerin Hasan Karamehmet 
İlkokulu öğrencileri ile nasıl 

etkileşime girdiklerini gözlemlemek beni 
bir öğretmen olarak gerçekten çok etkiledi. 
TAC öğrencileri, küçük arkadaşlarını derse 
odaklı ve etkin tutmaya çalıştılar.    Bu yıl, 
komşu okuldan okul sonrasında derse gelen 
yeni küçük arkadaşlarına akademik açıdan 
destek ve rehber olmaya gönüllü olan TAC 
öğrencilerinin yoğun ilgisi ile karşılaştık. 
Bu gerçekten harika bir 
tablo. Çünkü genellikle, 
her zaman tam kadro ile 
çalışıyoruz! TAC’nin “genç 
öğretmenleri” derslerde, 
iki, üç ve dört basamaklı 
sayıların toplanması 
alıştırmaları yaptılar; 
sayı doğrusu kavramını 
öğrettiler ve “Akıllı Tahta”da 
öğrencileri ile eğitsel ve 
düşündüren matematik 
oyunları oynadılar.  Komşu 
okul 3. sınıf öğrencilerinin 
okulumuza gelmek için çok 
istekli olduklarını görüyoruz. 
Çünkü çimlerin üzerinden 
ve merdivenlerden koşarak 
sınıfa geliyorlar. TAC 
öğrencilerinin de bu işi 
çok sevdiklerini görülüyor, 
onlar da her hafta aynı 
enerjiyle öğrencileriyle buluşuyorlar. 3. sınıf 
öğrencileri sadece matematiğe karşı hevesli 

değiller, derslerimizde İngilizce pratiği de 
yapmak istiyorlar. Bu sayede ben de birazcık 
Türkçe pratiği yapabiliyorum.   
 
I am so impressed to watch how our 
young TAC students interact with the 
young students from Hasan Karamehmet 
neighborhood school. TAC students keep 
their little buddies engaged and active. 
We have had an influx of eager TAC 

students who volunteer their 
time to teach and guide their 
new young friends. This is 
really wonderful as we usually 
have a full house! They have 
had fun with place value, 
adding two, three and four 
digit numbers, teaching them 
about the concept of number 
lines, and playing educational 
and challenging math games 
on the Smart Board. I know 
that the grade three students 
love coming here because they 
sprint across the grass and up 
the stairs to get here. I know 
that our TAC students love 
to be there because they also 
keep coming back. Not only 
are the grade three students 
eager about math but they 
like to practice a little bit of 

English. I get to practice a little of my 
Turkish too.

TAC ÖĞRENCİLERİ ÖĞRETMENLİK 
DENEYİMİ YAŞIYOR
AFTER SCHOOL MATH

TAC öğrencileri, Hasan Karamehmet İlkokulu 
3. sınıf öğrencilerine matematik öğretiyor… 
TAC students teach grade 3 students from Hasan Karamehmet…

Mrs. Kelly RUSSELL

GEzİCİ KüTüphANE 
TAC vs MRA 
(Mehmet Ramiz Asutay 
İlköğretim Okulu)

Demir kapılar açıldı.
Avlu boştu… 
Tek tek indik, Ramazan’ın 
akıllı münübüsünden.
Parlak, soğuk bir cumartesi 
sabahını içimize çektik.
Hadi, bulalım şunları dedik 
Ve 
İçeri girdik.
Grades 5, 6, 7 and 8.
Geldiler…
Tip, yaş, boy farklı.
Ama merak aynı.
“Hadi bakalım, bize ne 
vereceksiniz?” dediler.
Cesurlar, muzipler…
Çekik, kısık, açık gözler,
Eksik dişler…
Zill!.. Bizim çocuklar, sınıflarının 
başına geçtiler.
Ve 
40 dakika büyüdüler, büyüttüler.

BOOk MOBILE
TAC vs MRA 
(Mehmet Ramiz Asutay Elementary)

The iron gates were opened. 
The courtyard was empty. 
We got off from Ramazan’s smart minibus. 
Inhaling a bright yet cold 
Saturday morning. 
“Let’s go and find them”, we said
and 
we entered. 
Grades 5, 6, 7 and 8.
They came… 
Students of different faces, 
ages and heights..
Bu the same curiosity. 
“Come on, what are you going 
to give us?” they asked. 
They are brave, mischevious…
Slanted, squinting, clear eyes, 
Some missing teeth,
And the bell rang! Our kids, were the 
teachers of their classes now. 
and
They grew and helped others 
grow, for those 40 minutes.
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Tarsus Amerikan Koleji öğrenci ve 
öğretmenleri olarak, paylaşmanın en 

büyük mutluluk olduğunu yüreklerimizde 
hissederek, her sene gerçekleştirdiğimiz 
birçok alandaki “Toplum Hizmetleri” 
çalışmalarımızı bu sene de düzenli 
olarak devam ettirmenin yanı sıra ilk 
defa bir uygulama da başlatmış olduk. 
TAC Mezunlar Derneği Mağazamızın 
deposunda bulunan geçmiş yıllara 
ait okul üniformalarını ihtiyaç sahibi 
öğrencilerle paylaşıyoruz. Okulumuz 
Toplum Hizmeti çalışmaları kapsamında; 
öğrencilerimizle beraber hazırladığımız 
kıyafetler, CAS Koordinatörümüz 
Feray Akça, Aktivite Koordinatörümüz 
Gülay Damar, IB Koordinatörümüz 
Hakan Sapmazlı rehberliğinde, 11 ve 
12. sınıf IB öğrencilerimizle birlikte 
Hasan Karamehmet İlkokulu’na yapılan 
ziyaret ile armağan edildi. Bu ziyaretimiz 
sırasında öğrencilerimizin ziyaret 
edilen okulun küçük öğrencileriyle 

PAYLAŞMAK 
MUTLULUKTUR
SHARING IS 
CARING

kaynaşmaları ve aralarındaki sıcak ilişki 
gerçekten görülmeye değerdi. Çocukların 
ve öğretmenlerinin mutlulukları 
mutluluğumuz olmuştur. Bu ziyaretlere 
ilerleyen aylarda farklı yerlerdeki okulların 
ziyaretleri şeklinde devam edilecek. 

We, the students and teachers of Tarsus 
American College, feel great pleasure 
in “sharing” through our on-going 
commitment to community service 
activities that we have undertaken in 
many areas, while also launching new 
and innovative projects. This year, we 
decided to share school uniforms from 
previous years, that were stored in the 
TAC Alumni Association’s school store,  
with students in need. The uniforms 
were prepared as presents by our 
students under the guidance of our CAS 
Coordinator, Mrs. Feray Akça, Activity 
Coordinator, Mrs. Gülay Damar, and IB 
Coordinator, Mr. Hakan Sapmazlı, and 
they were taken to Hasan Karamehmet 
Elementary School by grade 11 and 
12 students. During the visit, the 
interactions between our students and 

the host school 
students really 
warmed our 
hearts.  That’s 
when we realized 
that our happiness 
and theirs were 
one and the same. 
These outreach 
visits will 
continue in the 
coming months 
and will extend to 
other schools in 
the region. 
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TARSUS 
HAYVAN 
BARINAĞI 
ZİYARETİ  
VISITING 
THE TARSUS 
ANIMAL 
SHELTER

ADANA HUZUREVİ ZİYARETİMİZ  
VISIT TO ADANA ELDERLY 
CITIZENS HOME

Tarsus Amerikan Koleji ‘’Cooking Club’’ öğrencileri 28 Aralık 2016 tarihinde Tarsus 
Hayvan Barınağı’nı ziyaret ettiler. Bu ziyarete eli boş gidilmedi. Koruyucu aile aidatları 

ve okuldaki pasta satışından elde edilen gelirlerle, küçük hayvan dostlarımızı sevindirmek 
için 4 paket köpek maması alındı. Karşılıksız insan seven hayvanları unutmayalım!

The students of the TAC Cooking Club visited the Tarsus Animal Shelter on December 
28, 2016. They brought the canine residents of the shelter four bags of dog food, 
which were funded by the hosting family payments and the bake sales. The visit 
was a good remembrance of the unconditional love of animals towards humans. 

3 Aralık, 2016 tarihinde, Tarsus Amerikan 
Koleji öğrencileri olarak okulumuz 

Fen Bilimleri Bölümü’nün rehberliğinde, 
Adana Huzurevi’ne anlamlı bir ziyaret 
gerçekleştirdik. Bu ziyaretimizin amacı; 
yaşlılarımızı ziyaret edip onların yanlarında 
olmak ve onlarla güzel bir zaman geçirmekti. 
Ziyaretimiz sırasında, büyüklerimizin 
yaşamış olduğu hayat tecrübeleriyle hem 
eğlenceli hem de deneyimlenmiş öğretici 
bir süreçten geçip birçok hayat öyküsü 
dinleyerek hayatı tanıma fırsatı da elde ettik. 
Ziyaret ettiğimiz yaşlı insanların sohbetleri 
oldukça içten, kendileri de cana yakın ve 
bizlere karşı övgü doluydular. Her fırsatta 
biz gençlere olan inançlarını ve umutlarını 
dile getirdiler. Bizler de ziyarete katılan İnci 
Ovat, Deniz Hakgüden, Selin Seçen, Venüs 
Şahin, Berk Deniz Yıldıztaş, Nadir Tolga 
Mayaoğlu ve Fuat Erten olarak, onlara umut 
dolu sözler verdik ve bir dahaki buluşmaya 
kadar vedalaşıp kafamızda sorular ve 
kalbimizde özel duygularla oradan ayrıldık. 

On December 3, a group of TAC 
students visited Adana Elderly Citizens 
Home under the supervision of Science 
Department. The aim of the visit was 
to visit the elders and spend some 
quality time with them. During our 
visit, we had had a fun and educational 
time listening to their life experiences 
and trying to see the world from their 
well-seasoned perspectives. They were 
very sincere, willing to share, full of 
praise for us, and frequently bringing 
up their belief and hope for the 
younger generation. The TAC students 
who were visiting İnci Ovat, Deniz 
Hakgüden, Selin Seçen, Venüs Şahin, 
Berk Deniz Yıldıztaş, Nadir Tolga 
Mayaoğlu and Fuat Erten, we made 
promises that we hope will live up to 
their hopes. At the end of our visit, we 
said goodbye until we meet next time 
and left the Elderly Citizens Home 
with special feelings in our hearts.
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Okulumuz öğrenci ve öğretmenleri 
“Hayaller Gerçek Olsun” projesi 

kapsamında, Hasan Karamehmet İlkokulu, 
Kamberhüyüğü İlkokulu ve Tarsus ZİÇEV 
öğencileri yeni yıl etkinliğinde bir araya 
geldiler. “Hayaller Gerçek Olsun!” sloganıyla 
oluşturulan etkinlik, TAC’nin ev sahipliğinde, 
26 Aralık’ta gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz 
ve öğretmenlerimiz, Kardeş Okullarımızdan 
gelen öğrenci ve öğretmenlerle yeni yılı 
karşılamak ve samimi bir gün yaşayıp 
içten gülümsemeleri yaşamak ve yaşatmak 
amacıyla buluştular. Yiyecek ve içecek 
ikramlarının da yapıldığı kutlamada, Noel 
Baba ve Noel Anne’nin dağıttığı şekerlerle 
eğlenen öğrenciler, TAC’li ev sahiplerinin 
kendileri için aldıkları yeni yıl hediyelerine 
kavuştular. Hep birlikte oyunlar oynayıp 
eğlenen çocuklar ve öğretmenleri, 
bu etkinlikten çok mutlu olduklarını 
belirterek, okulumuz idareci, öğretmen ve 
öğrencilerimize teşekkür edip hep birlikte 
fotoğraf çektirip ayrıldılar.  Okulumuz ve 
özellikle de öğrencilerimiz açısından gerçek 
hayata dair izlerin yaşandığı bu etkinlikten 
ayrılan herkesin yüzünde soğuk ve yağışlı 
bir havaya rağmen sevgi ile sıcacık bir 
gülümsemenin hakim olması mutluluk 
vericiydi.
DoEIA Programı’ndaki öğrencilerimizden 
örnek bir davranış daha… Okulumuz 
öğrencilerinden Ali Özaltın, Doğu 
Yurtsever ve Doğa İplik Topluma Faydalı 
Olma Projesi’nde Tarsus ZİÇEV (Zihinsel 
Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma 
Vakfı) himayesindeki öğrencilere okul 
sonraları ders desteğinde bulundular. 
Daha sonra da birlikte çalıştıkları 
öğrencileri sevindirmek adına onlara 
hediyeler aldılar ve okulumuzun Öğrenci 
Salonu’nda 26 Aralık’ta düzenlenen Yeni 
Yıl Kutlaması eğlencesinde takdim ettiler. 
Mutluluğu paylaşmak adına yaptıkları 
gönüllülükten dolayı öğrencilerimizi 
ve DoEIA Program Koordinatörümüz 
ve Görsel Sanatlar öğretmenimiz 
Tülay Okan’ı gönülden kutluyoruz. 

As part of the school-sponsored “Make 
a Wish” project, TAC students and 
teachers organized a New Year’s party 
for the students and teachers from 
Hasan Karamehmet Elementary School, 
Kamberhüyüğü Elementary School and 
Tarsus ZİÇEV. The “Make a Wish” project 

TAC'DE YENİ YIL KUTLAMALARI 
NEW YEAR 
CELEBRATIONS AT TAC Toplum 
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Z ihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)’in Tarsus şubesinde 
eğitim alan öğrencilere yönelik destek çalışmaları, geçmiş yıllarda olduğu gibi 

bu yıl da okulumuzun Toplum Hizmetleri bünyesinde gerçekleştiriliyor. 26 Ekim’de 
okulumuz Psikolojik Danışmanları Özlem Algan ve Eda Betül Şahin’in yanı sıra Aktivite 

Koordinatörümüz Gülay Damar’ın da katıldığı tanışma 
ziyaretinde ZİÇEV yetkilileri, Tarsus Amerikan 
Koleji öğrencilerinin ZİÇEV için ne tür çalışmalar 
yürütebileceklerini anlattılar, eğitsel ve sosyal katkı 
sağlayacak etkinlikler planlandı. Son olarak, ZİÇEV’in 
ihtiyaç duyduğu eğitsel malzemeler, temizlik malzemeleri 
de belirlendi. 14 Aralık’ta, Interact Kulübü öğrencilerimiz 
ile birlikte okul Başdanışmanımız Andrew Leathwood, 
Psikolojik Danışmanlarımız Özlem Algan ve Eda Betül 
Şahin gözetmenliğinde yapılan ziyarette ise ZİÇEV’e 
malzeme yardımı yapıldı, ayrıca TAC öğrencileri ZİÇEV 
öğrencileri ile resim etkinliği gerçekleştirerek eğitsel 
zaman geçirdiler. 

TAC support to Tarsus Branch of ZİÇEV (Foundation for 
the Protection and Education of Children with Mental 
Disabilities) continues this year as part of community 
service activities.  During the preliminary visit on 
October 26 by the school guidance counselors Özlem 
Algan and Eda Betül Şahin, and our Activity Coordinator 

Gülay Damar, ZİÇEV representatives explained about how the two institutions could 
collaborate and activities which will contribute to the ZİÇEV students academically 
and socially. The academic materials and cleaning supplies needed by ZİÇEV were also 
identified.  Then the visit took place on December 14 with student representatives of 
the Interact Club, our Headmaster Mr. Leathwood, guidance counselors Özlem Algan 
and Eda Betül Şahin. We delivered the materials we have brought and TAC students 
participated an art activity with the ZİÇEV students allowing them to socialize and learn.

TAC’DEN TARSUS ZİÇEV’E 
ANLAMLI ZİYARETLER 
A MEMORABLE VISIT TO ZICEV

culminated with a new year’s party at 
the TAC student lounge on December 26. 
TAC students and teachers wanted to 
welcome the new year together, giving 
the gift of a festive, fun-filled day, hoping 
only to receive wonderful smiles in return. 
During the celebration with cakes and 
juices, students from the sister schools 
received candies from Papa (and Mama!) 
Noel. They eagerly unwrapped the gifts 
bought for them by the TAC community. 
The children, who played games and 
had a lot of fun in the lounge, and their 
teachers expressed their gratitude for 
this early celebration of the New Year. 
We also took the opportunity to take a 
picture with our guests. It was great to see 
smiles on everyone’s face at the end of the 
day – despite the cold and rainy weather.  
Overall, it was an enriching for our school, 
and especially the TAC students. 

An exemplary contribution from the 
TAC students in the DoEIA Program… 
As part of the volunteering component 
of the Duke Edinburgh International 
Award (DoEIA) Program, TAC students 
Ali Özaltın, Doğu Yurtsever and Doğa 
İplik provided after-school support to the 
students of the Tarsus ZİÇEV (Foundation 
for the Training and Protection of 
Mentally Handicapped Children).
They bought New Year’s presents for their 
young students, which they presented 
during TAC’s New Year’s Celebration on 
December 26 at the Student Lounge. 
We congratulate our students and Ms. 
Tülay Okan, DoEIA Program Coordinator 
and visual arts teacher, on their volunteer 
work and willigness to share the happiness 
of the new year with the community. 
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Tarsus Amerikan Koleji “The Duke of 
Edinburgh’s International Award” 

Programı - Bronz kategorisindeki 
öğrencileri, “Ödül Programı” 
içinde yer alan “Macera ve 
Keşif Bölümü”nü heyecanla 
tamamladılar. Kamp süreci 
boyunca yiyecek ve içecek 
ve konaklama ihtiyaçlarını 
sırtlarındaki çantada taşıyan 
öğrencilerimiz, attıkları her 
adımı düşünerek attıkları 
ve zaman zaman da bu 
düşüncelerini dile getirdikleri 
hayat dersi içeren sözleri 
ile en büyük ödüllerini almış 
olduklarını kanıtladılar.  İşte, bu hayat 
derslerinden örnekler: 

“THE DUKE OF EDINBURGH’S 
INTERNATIONAL AWARD” 
BRONZ KAMPI
“THE DUKE OF EDINBURGH’S 
INTERNATIONAL AWARD’’ 
THE BRONZE'S CAMP

•  “Yola çıktığında, zamanı ve tüketeceğin 
yiyeceği iyi hesapla. Tüketemeyeceğinden 

fazlasını alma, bu en sevdiğin mısır 
konservesi olsa bile sana gereksiz yük 

olarak geri döner.”
•  “Elinde haritan ve pusulan 

var iken sahip olduğun 
en kıymetli şey, pusulayı 
kullanma bilgindir.”
•  “Grup bilinci ve 
görev paylaşımı birliği 
kuvvetlendirir.”
•  “Tempo tutmak, grup 

yürüyüşünü hızlandırır.”
•  “Hazırlık aşamasında yanlış 

giyilmiş uygun olmayan bir  çorap, 
sizi yara bere içinde bırakıp yolunuzu 

güçleştirebilir. Küçük ayrıntılar başarınıza 
büyük sorunlar açabilir.”
TAC Okul misyonunda yer aldığı gibi bu 
program da ülkemizde yaşayan gençlerin 
bireysel ve toplumsal değerlerini arttırmayı 
amaç edinerek gençlere olumlu nitelikler 
kazandırmayı hedeflemektedir. 

Tarsus American College students in 
the bronze category of the “The Duke 
of Edinburgh’s International Award” 
program completed the “Adventure and 
Exploration” component of the “Award 
Program” with a camping adventure. 
Students who carried their food, drinks 
and tents in their backpacks took their 
steps with full awareness of this fact, and 
their musings along the road showed that 
their biggest award was this mindfulness. 
Here are some examples of the lessons 
learned: 
•  “Before you set out on your journey, 
calculate your time and the food you will 
consume wisely and don’t take more than 
you can consume, for it will come back as 
extra weight, even when it’s your favorite 
canned corn”.    
•  “When you have a map and a compass in 
your hands, your most valued treasure is 
the ability to use your compass”. 
•  “Group awareness and division of labor 
strengthens unity” 
•  “Keeping up a tempo speeds up the 
group’s walk”
•  “A pair of socks which were worn 
incorrectly in the preparation stage can 
result in cuts and blisters. Small details can 
cause big problems.”
This program, as stated in TAC’s mission 
statement, aims to increase the individual 
and social values of young people and to 
instill positive qualities in them. 

The 
Duke 

of 
Edinburgh's
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“The Duke of Edinburgh’s International 

Award” for the 2016-2017 academic year 

was introduced by Tülay Okan, who is the DoEIA 

Program Coordinator and Teacher of Visual 

Arts, Ms. Tülay Okan.  Okan, who provided 

background information to students on this 

program, the groundwork of which was laid 

by German educator Kurt Hahn and his educational philosophy, which 

developed from his studies on how to improve students' capacity for 

success during the 1930s, explained the students about the importance 

of social skills within this philosophy. The presentation also talked about 

the observation of this valuable educator of how performance in the 

learning skills of students is increased by their social and emotional 

interest within their society and how intelligence is developed by 

interest and skill areas discovered through various activities. This led 

him to develop and promote educational systems which integrate social 

activities. The program at TAC hopes to inspire the idea that “individuals 

who can develop themselves can develop their respective societies”. 

“KENDİNİ GELİŞTİREBİLEN 
BİREYLER, 
TOPLUMLARINI DA 
GELİŞTİRİR”

Yeni eğitim öğretim yılının “The Duke of Edinburgh’s 

International Award”- “Gençlik Ödülleri”  programının 

tanıtımları Tarsus Amerikan Koleji DoEIA Programı Koordinatörü ve 

Sanat Eğitmenimiz Tülay Okan tarafından yapıldı. Alman Eğitimci 

Kurt Hahn’ın temelini hazırladığı, “The Duke of Edinburgh’s 

International Award ve IB programlarının oluşum sürecini, 1930’lu 

yıllarda öğrencilerin başarı kapasitelerinin nasıl arttırılabileceği 

üzerinde çalışmalar yapan K. Hahn’ın eğitim felsefesinin nasıl oluştuğunu 

anlatan Okan, TAC Hazırlık sınıfı öğrencilerinin de bu felsefe içinde kendi 

gelişimlerini gerçekleştirebilmeleri adına sosyal becerilerin ne denli önemli 

olduğunu anlattı. Uluslararası ortak müfredat planının kurucusu olan bu önemli 

eğitmenin eğitmenlik yaptığı yıllarda gözlemlediği öğrencilerin öğrenme 

becerilerindeki başarılarının, yaşadıkları topluluk içindeki sosyal duygusal ilgi 

ile arttığına, çeşitli aktivitelerle keşfedilmiş ilgi ve becerilerle etkili uyaranların 

oluşturulmasının zekayı geliştirdiğine dair gözlemlerde bulunup yaptığı tespitler 

ile sosyal aktivitelerin yapılmasını önemseyen eğitim sistemlerini yaymaya 

çalışması süreçleri aktarıldı. Kendini geliştirebilen bireylerin toplumlarını da 

geliştirdiği, düşüncesinin ilham olması dileği ile bu sunum tamamlandı.

“INDIVIDUALS WHO 
DEVELOP THEMSELVES, 
CAN DEVELOP THEIR 
SOCIETY AS WELL” 

“THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL 
AWARD” PROGRAMI GÜMÜŞ ÖDÜL TÖRENİ 
“THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD”  

SILVER AWARD CEREMONY

“The Duke of Edinburgh’s International 
Award” Programının Gümüş 

Kategorisini başarı ile  tamamlayan 
öğrencilerimiz, Gümüş Ödül Sertifikalarını 
alıp rozetlerini taktılar. Bu yıl, İstanbul 
Anabilim Eğitim Kurumları’nda 
gerçekleştirilen “Gümüş Kategorisi Ödül 
Töreni”, kendi kişisel gelişimlerinin 
sorumluluğunu alabilmiş, becerilerinin, 
fiziksel gelişiminin ve toplumunun önemini 
kavramış pırıl pırıl beyinleri bir araya getirdi. 

TAC’deki Gümüş Kategorisini 
Program Koordinatörü Tülay 
Okan’ın gözetiminde başarıyla 
tamamlayan ve ödüllerini alan 
öğrencilerimiz; Bercis Naz Özdirek, 
Mehmet Daş, Cem Güler, Beril 
Bayık ve Ilgaz Baykal’ı tebrik 

ediyoruz. Ödül Töreninde yaptıkları konuşma 
ve okulumuzu başarıyla temsil ettikleri için 
öğrencilerimizden Bercis Naz Özdirek ve 
Mehmet Daş’ı ayrıca kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

TAC students', who successfully completed 
the Silver Category of the “The Duke of 
Edinburgh’s International Award” program, 
received Silver Award certificates and 
pins during a ceremony at Anabilim 

School in Istanbul. The award ceremony 
brought together the brilliant minds who 
have demonstrated a strong sense of 
responsibility in their personal development 
and who have grasped the importance 
of physical development and social 
involvement. We congratulate TAC students 
Bercis Naz Özdirek, Mehmet Daş, Cem Güler, 
Beril Bayık and Ilgaz Baykal for receiving 
their awards upon successful completion of 
the Silver Category of the program under 
the supervision of the school’s Programme 
Coordinator, Ms. Tülay Okan. We would 
like to give special thanks to Bercis Naz 
Özdirek and Mehmet Daş for their eloquent 
representation of the school through their 
remarks at the ceremony and wish them 
continued success in the program. 
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9. ERTAN DUMANLI BASKETBOL 
TURNUVASI’NDA ŞAMPİYON 
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ (TAC)

Tarsus Amerikan Koleji Spor 
Kulübü’nün her yıl geleneksel 
olarak düzenlediği Ertan Dumanlı 

Basketbol Turnuvası’nın bu yıl 9.su 
gerçekleştirildi. Toplam 6 takımın 
şampiyon olmak için ter döktüğü 
basketbol turnuvasında bu yıl kupayı 
Tarsus Amerikan Koleji (TAC) kaldırdı. 
Turnuvada ikinciliği Adana Erkan Koleji, 
üçüncülüğü Konya Selçuklu Belediyesi 
Spor Kulübü aldı. TAC’58 mezunu, Sağlık 
ve Eğitim Vakfı eski Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Op. Dr. Ertan Dumanlı 
anısına gerçekleştirilen turnuvaya, 
bu yıl Tarsus Amerikan Koleji (TAC) 
damgasını vurdu. Turnuvanın şampiyonu 
TAC A Takımı olurken, TAC B Takımı da 
dördüncü olmayı başardı. TAC ayrıca ‘En 
İyi Forvet’, ‘En İyi Pivot’ ve ‘En Değerli 
Oyuncu’ ödüllerini de topladı. Genç 
erkekler kategorisinde gerçekleştirilen 9. 
Ertan Dumanlı Basketbol Turnuvası’na 

bu yıl TAC iki takımla olmak üzere 
toplam altı takım katıldı. Tarsus 
Amerikan Koleji Spor Salonu ve SEV 
Spor Salonlarında düzenlenen maçlarda; 
TAC (A-B takımları), Kahramanmaraş 
Özel Kipaş Okulları, Adana Erkan Koleji, 
Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 
ve Kayseri Bahçeşehir Koleji şampiyon 
olmak için ter döktü. Şampiyonluk 
kupasını Tarsus Amerikan Koleji’nin 
(TAC) kaldırdığı turnuvanın ikincisi 
Adana Erkan Koleji, üçüncüsü ise Konya 
Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü oldu.  

SIRALAMA  
FINAL RANKINGS:
1 - TAC (Tarsus Amerikan Koleji (A)  

Tarsus American College (A)
2 - Adana Erkan Koleji  

Adana Erkan College
3 - Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 

Konya Selçuklu Municipality 
Sports Club

4 - TAC (Tarsus Amerikan Koleji) (B)
Tarsus American College (B)

5 - Kahramanmaraş Özel Kipaş Okulları 
Kahramanmaraş Kipaş Schools

6 - Kayseri Bahçeşehir Koleji 
Kayseri Bahçeşehir College

t a c l i f e
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ÖDÜLLER 
SPECIAL 
RECOGNITIONS
■  EN İYİ GUARD / BEST GUARD 

  ATA GÜNBATIMI  
(KONYA SELÇUKLU BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ)

■  EN İYİ FORVET/ BEST FORWARD:      

  MUHAMMED İSMAİL YAŞAR    (TAC - A)

■  EN İYİ PİVOT / BEST PIVOT:  

  ALİ YURTSEVEN     (TAC - A)

■  EN DEĞERLİ OYUNCU / MVP : 

  ALİ YURTSEVEN     (TAC - A)

■  ŞAMPİYON / CHAMPION:       TAC - A  

■  SON GÜN ALINAN SONUÇLAR 
LAST DAY’S RESULTS: 

• K.MARAŞ Ö.KİPAŞ OKULLARI: 30
ADANA ERKAN KOLEJİ: 96

• KONYA SELÇUKLU BEL. S.K: 68
KAYSERİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 61 

• KONYA SELÇUKLU BEL. S.K: 56
TAC (B): 53

• KAYSERİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 0
K.MARAŞ Ö.KİPAŞ OKULLARI : 20

• FİNAL:
TAC ( A ): 99
ADANA ERKAN KOLEJİ: 51

Tarsus American College hosted promising young players at its 
traditional fall sports event, Ertan Dumanlı Basketball Tournament, 
organized by the TAC Sports Club of Tarsus American College. At 
the end of the 9th tournament where 6 teams competed for the 
championship trophy, it was the host, Tarsus American College, who 
took it home. TAC made its mark at the basketball event which is 
organized as a tribute to Dr. Ertan Dumanlı, late TAC’58 graduate and 
Vice Chairman of the Board of Directors at Health and Education 
Foundation. While TAC’s A team was the champion, the B team 
received the fourth place. TAC also received the special recognition 
awards of “Best Forward Player”, “Best Pivot” and “Most Valuable 
Player”.  The teams which competed in the tournament represented 
TAC (A and B teams), hosting Kahramanmaraş Kipaş Schools, 
Adana Erkan College, Konya Selçuklu Municipality Sports Club and 
Bahçeşehir College in Kayseri. Adana Erkan College was the runner 
up while Konya Selçuklu Municipality’s Sports Club placed third. 

9. ERTAN DUMANLI BASKETBOL 
TURNUVASI’NDA ŞAMPİYON 
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ (TAC)

THE CHAMPION OF THE 9TH 
ERTAN DUMANLI BASKETBALL 
TOURNAMENT IS TARSUS 
AMERICAN COLLEGE

  EN İYİ FORVET / BEST FORWARD  
  EN İYİ GUARD / BEST GUARD  

  EN İYİ PİVOT / BEST PIVOT  

  EN DEĞERLİ OYUNCU / MVP  

  ŞAMPİYON / CHAMPION  

&

H A B E R  N E W S
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23 - 25 Eylül tarihlerinde TAC 
Mezunlar Derneği Başkanımız 

ve Okul Doktorumuz Ali Cerrahoğlu ile 
Okul Baş Danışmanımız Andy Leathwood, 
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde yapılan 
‘Balkan Master Atletizm Şampiyonası’nda 
yarıştılar. Türkiye'yi ve TAC'yi son derece iyi 
bir şekilde temsil ettikleri bu Şampiyonadan 
Ali Cerrahoğlu, yüksek atlamada altın 
madalya, Mr. Leathwood ise cirit atmada 
gümüş madalya alarak ülkemize döndüler. 
Sporcularımız, Balkan ülkelerinin her 
yerinden oraya gelen atletlerle buluşup 
etkinliklerde bulunmanın yanı sıra 

BALKAN 
ŞAMPİYONASI
BALKAN 
CHAMPIONSHIPS

CUMHURİYET BAYRAMI VETERAN 
BADMİNTON TURNUVASI
THE REPUBLIC DAY VETERANS 
BADMINTON TOURNAMENT

Sırbistan'ın Novi Sad şehrini ve ülkenin 
kültürünü de keşfetme şansı buldular. Bu 

başarılarıyla öğrencilerimize yaşam boyu 
spor alışkanlığı ve sağlık konusunda değerli 
birer örnek oldular. Kendilerini tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.

From Sept 23-25 Ali Cerrahoglu and 
Andy Leathwood 
traveled to Novi Sad, 
Serbia to compete 
in the Balkan 
Masters Athletic 
Championships.  
They represented 
TAC and Turkey well 
with  Mr. Cerrahoglu 
winning gold in 
the high jump and 

Mr. Leathwood taking the silver medal 
in javelin.  At these events they met 
athletes from all over the Balkans and 
enjoy the sites and culture of beautiful 
cities like Novi Sad.  They seek to model 
a lifetime commitment to physical 
activity and health to our students.  

Okulumuzun Başdanışmanı Andy 
Leathwood ve Tarsus SEV Beden 

Eğitimi Öğretmeni Yüksel Başaran, 
28 - 30 Ekim tarihlerinde, Veteranlar 
Badminton Turnuvası’nda 
yarışmak üzere Antalya’ya 
gittiler. Türkiye’nin birçok 
yerinden  gelen sporcuların 
katıldığı yarışmada, 
Tarsus Okulları’nı başarılı 
bir şekilde temsil ettiler. 
Yüksel Başaran hem “Tek Erkekler” hem 
de “Karışık Çiftler” kategorilerinde altın 
madalyanın sahibi olurken Andy Leathwood 
da kendi yaş grubundaki “Tek Erkekler”de 
gümüş madalya almaya hak kazandı. 
Başarılarından dolayı Mr. Leathwood’u 

ve Yüksel Başaran’ı tebrik ediyoruz. Bu 
güzel başarılarının devamını diliyoruz. 

On the weekend of October 28-30, 
Headmaster Andy 
Leathwood and Tarsus SEV 
PE teacher Yuksel Başaran 
traveled to Antalya to 
compete in the Republic 
Day Veterans Badminton 
Tournament in Antalya.  

Players from all over Turkey attended. 
They represented the Tarsus Schools 
well.  Yuksel won the gold medal in both 
singles and mixed doubles and Andy 
won silver in men's singles for his age 
group.  Congratulations to both of them. 
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EFE UTKU’DAN ANLAMLI KUPA 
OUR STUDENT EFE UTKU 
RECEIVES SECOND PLACE

Okulumuz 12. sınıf öğrencilerinden 
Efe Utku, 11 Kasım, 2016 

tarihinde, Türkiye Binicilik 
Federasyonu'nun Adana Atlı Spor 
Kulübü'nün organize ettiği İnönü 
Kupası Engel Atlama Yarışında 
2. oldu.  Öğrencimizi bu güzel 

başarısından dolayı 
tebrik ederiz.  

Efe Utku, a senior 
student, won second place 
at İnönü Cup Equestrian 
Hurdle Races organized by the Turkish 
Equestrian Federation at the Adana 
Atlı Sports Club. We congratulate 
Efe on this achievement and wish 
him luck in the upcoming races. 

Spor 
Etkinlikleri
Sports 

Activities
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TAC’NİN FİZİKSEL ÖLÇÜM 
TESTLERİNİN YENİ REKORLARI

NEW RECORDS OF 
PHYSICAL FITNESS 
MEASUREMENTS

TAC Beden Eğitimi Bölümü; 
sporda potansiyel 

performansın, erken yaşlarda saptanması ve 
sporcuların doğru sporlara yönlendirilmesi 
sonucunda en iyi başarıların elde edilmesine 
zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Bu başarı 
için, Hazırlık Sınıflarındaki öğrencilerimiz, 
motor becerileri, genel 
fiziki parametreleri ve fiziki 
gelişimleri ile ilgili olarak 
geniş bilgi elde edebilmek 
adına birçok teste tabi 
tutuluyor. 
Öğrencilerimize 
uyguladığımız testler:
• 20 metre koşu, 
• Durarak uzun atlama, 
• Dikey sıçrama, 
• Oturarak top atma ve mekik 
koşusu testleridir.  
Kıyasıya mücadelenin 
yaşandığı, yeni rekorların kırıldığı, 
öğrencilerimizin kendilerini keşfettikleri 
bu dakikalar gerçekten görülmeye değerdi. 
Tüm öğrencilerimizi çabalarından dolayı 
kutluyoruz.

2016-2017 Dönemi 
Fiziksel Ölçüm 
Test Sonuçları  
Results Of The Physical 
Fitness Measurements 
Of 2016-2017

■  20 Metre Koşu Testi / 20-Meter Run  

ARDA AKOVA  3.14  

BEYZA KOÇ  3.78

■  Durarak Uzun Atlama Testi / Long Jump 
SAMAT BİÇER  2.70

ÇAĞLA ÖZLÜ                      1.96

■  Dikey Sıçrama Testi / Vertical Leap  
BARIŞ EREN YELKEN 60 cm.

EKİN YAYCI  44 cm.

                 

■  2 kg. Sağlık Topu Atma  
2 kg. Exercise Ball Shoot  

SAMET BİÇER  10.30 cm.

ÇAĞLA ÖZLÜ  5.65 cm.

İREMSU ÖZDEMİR 5.65 cm. 

■  Mekik Koşusu Testi / Shuttle Run 
ERKİN EMİRTEKİN 107 tur/ leaps

ARDA AKOVA  104 tur/ leaps

BERKE DİLER  104 tur/ leaps

Spor 
Etkinlikleri
Sports 

Activities

Encouraging students to participate 
in the most appropriate sport 
according to their performance 
potential and fitness level is crucial 
in laying the groundwork for athletic 
success. For this purpose, TAC’s 
Physical Education Department 

has prep students perform 
many tests in order to obtain 
comprehensive information 
about their motor skills, general 
physical parameters and physical 
development. 
The tests conducted with our 
students are: 
• 20-Meter Run 
• Long Jump 
• Vertical Leap 
• Exercise Ball Shoot and Shuttle 
Run 
These moments which saw 

stiff competition and of new records 
which enabled students to discover 
themselves in a brand new arena, was 
worth seeing. We congratulate all 
students for their efforts. 
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TAC ’75 Mezunumuz ve Mersin 
Yelken İhtisas Kulübü 

Başkan Yardımcısı Cengiz Sönmez ile 
Kulübün Genel Kaptanı Selim Sıdalı, 
Antrenörü Hale Ege ve Engelli Sporcusu 
Tayfun Günaydın 15 Kasım 2016 
tarihinde, okulumuzun Hazırlık, 9. ve 10. 
sınıf öğrencilerine Stickler Oditoryum’da 
yelken sporunu tanıtan bir sunum yaptılar.  
Sunumda; denizin ve sporun insan 
psikolojisi üzerindeki etkileri, yelken 
sporunun faydaları ve optimist ve lazer 

TAC’DE ‘YELKEN’ İÇİN RÜZGAR  ESTİ
TAC “SETS SAIL” TO PROMOTE 
SAILING AMONG TAC 

teknelerin tanıtımını yaptıktan sonra 
bu sporla yakından ilgilenen ve bu sporu 
merak eden öğrencilerimiz için tören 
alanımıza kurulan yelken simülatörünü 
tanıtıp öğrencilerimize deneme fırsatı da 

verdiler. 

Cengiz Sönmez, TAC 
75 graduate and 
Vice President of the 
Mersin Sailing Club, 
Selim Sıdalı, General 
Club Captain, Trainer 
Hale Ege and Disabled 
Athlete Tayfun 
Günaydın were at TAC’s 
Stickler Auditorium 
on November 15, 2016 
for a presentation to 
grades Prep-10 about 

sailing as a leisure sport activity. The 
presentation touched on the impact of 
the sea and sports on human psychology, 
the benefits of this branch of sports, 
and the optimist and laser boats. After 
the presentation at the auditorium, the 
students who were interested in sailing 
were invited to give it a try in the boat 
simulator set up in the ceremony area. 
We thank these graduates for visiting 
the school and broadening the horizon of 
sports in our students’ minds.   
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TAC, MERSİN’DE “DEMOKRASİ 
ŞEHİTLERİ”MİZ İÇİN KOŞTU
MERSIN RUNS FOR THE 
DEMOCRACY MARTYRS 

TAC Öğrencileri, 2. Uluslararası 
Mersin Maratonu’nda “15 Temmuz 

Demokrasi Şehitlerimiz” için koştular. 
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 
Demokrasi Şehitleri anısına “Mersin’e 
koş, Mersin’de koş!” sloganıyla düzenlediği 
2. Uluslararası Mersin Maratonu’na 
Tarsus Amerikan Koleji öğrencileri de 
büyük bir heyecan ile yer aldılar. Forum 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi, maratonun 
başlangıç noktası oldu. ‘5km Halk 
Koşusu’, öğrencilerimizin toplumsal 
duyarlılıklarını sergilemelerinin yanı sıra 
spor kültürlerinin gelişmesi ve maraton 
havasını tatmaları açısından iyi bir deneyim 
kazanmalarını sağladı. Bu maratonda yer 
alan tüm TAC öğrencilerimizi kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.  

TAC students were a part of the 
Mersin city marathon which was 
organized as a tribute to the martyrs 
of the attempted coup on July 15. 
The second Mersin Marathon organized 
by the Mersin Metropolitan Municipality 
saw enthusiastic participation from 
Tarsus American College students. The 
starting point of the marathon was Forum 
Mall. The “5k Public Race” was a great 
experience for our students because it 
allowed them to demonstrate their social 
awareness, as well as to improve their 
fitness level and be a part of the marathon 
atmosphere. We congratulate all students 
who took part and wish to cheer for 
them in another athletic activity soon. 

Spor 
Etkinlikleri
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T arsus Amerikan Koleji 
Kız Voleybol Takımı, SEV 

Amerikan Liseleri Arasında 4-5 
Kasım, 2016 tarihleri arasında, İzmir 
ACI’da gerçekleştirilen “Shepard Cup 
Voleybol Turnuvası”na katıldı. Büyük 
çekişmelerin yaşandığı, yeni arkadaş ve 
dostlukların kurulduğu bu güzel ve anlamlı 
turnuvadan öğrencilerimiz güzel anılar 
biriktirerek ayrıldılar. Organizasyonda emeği 
geçen tüm ACI Ailesi’ne buradan bir kez daha 
çok teşekkür ederiz.  

TAC Lise Erkek Basketbol 
Takımımız, 11-13 

Kasım, 2016 tarihleri arasında, 
Üsküdar Amerikan Lisesi’nin ev 
sahipliğini yaptığı Sonbahar Basketbol 
Turnuvası’na katıldı. Takımımız, 
oynadığı 4 müsabakayı da kazanarak, 
Turnuva Şampiyonu oldu.
Turnuvada Tarsus Amerikan Koleji 
(TAC), Üsküdar Amerikan Lisesi 
(ÜAL), İzmir Amerikan Koleji (ACI) ve 
SEV Amerikan Koleji (SAC) yer aldı. 
Turnuvada sıralama ise aşağıdaki gibi 
gerçekleşti:   
1. TAC 2. ÜAL 3.  ACI 4. SAC

TAC KIZ VOLEYBOL TAKIMIMIZ 
‘SHEPARD CUP’ TURNUVASINDAYDI
TAC GIRLS VOLLEYBALL TEAM AT 
THE ‘SHEPARD CUP VOLLEYBALL 
TOURNAMENT’ 

ÜSKÜDAR 
AMERİKAN 
LİSESİ 
SONBAHAR 
BASKETBOL 
TURNUVASI
USKUDAR 
AMERICAN 
ACADEMY 
AUTUMN 
BASKETBALL 
TOURNAMENT 

Tarsus American College 
girls volleyball team 
participated alongside its 
sister schools in the Shepard 

Cup Volleyball Tournament 
on November 4-5, 2016 at ACI, 

İzmir. Students left this well-
organized athletic event, which had 
some stiff competition, with great 
memories and new friendships. We 
thank our host  American Collegiate 
Institute, for organizing this event. 

Spor 
Etkinlikleri
Sports 

Activities

Ayrıca, bu turnuvada 
11. sınıf öğrencimiz ve 
Basketbol Takımımızın 
Kaptanı Metehan 
Mertoğlu, "En Değerli 
Oyuncu" seçildi.

TAC’s high school 
basketball team attended 
the Autumn Basketball 
Tournament on November 
11-13, 2016 hosted 
by Uskudar American 

Academy. The high school basketball team 
became the tournament champion by 
winning in four games. 
The tournament saw the representation 
four SEV American College sister schools. 
Tarsus Amerikan Koleji (TAC), Üsküdar 
Amerikan Lisesi (ÜAL), İzmir Amerikan 
Koleji (ACI), 
SEV Amerikan Koleji (SAC).
The team ranking at the end of the 
Tournament is;
1. TAC 2. UAA 3. ACI 4. SAC
Additionally, our captain of the TAC 
basketball team, Metehan Mertoğlu, was 
selected as the Most Valuable Player. 
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TENİSTE MERSİN BİRİNCİLİĞİ 
TENNIS TEAMS RECEIVED 
THE FIRST PLACE

TENİS TAKIMLARIMIZIN 
BAŞARILARI
TAC SUCCESS IN TENNIS

28 Kasım - 01 Aralık, 2016 tarihleri arasında 
Mersin'de oynanan "Gençler" kategorisindeki tenis 

müsabakalarında, okulumuz Kız ve Erkek Takımları Mersin 
İl Birincisi olmuşlardır. Bu sonuçlarla, Kız ve Erkek Tenis 
Takımımız Bölge Şampiyonası’na gitmeye hak kazanmıştır. 
Sporcu öğrencilerimizi tebrik 
ediyoruz.

At the provincial tennis 
games in Mersin which took 
place between November 
28-December 1, TAC's boys 
and girls tennis teams 
received first place. With 
this result, they were 
qualified to attend the 
Regional Championship. We 
congratulate the students, 
wishing them continued 
success.

3 - 7 Ocak tarihleri arasında, İzmir UTEM tesislerinde 
yapılan okullar arası ‘Tenis Gençler Grup 

Müsabakaları’nda, Kız ve Erkek takımlarımız oynadıkları 
tüm maçları kazanarak gruplarında Birinci oldular. 
Alınan bu güzel sonuçla 
birlikte, 15-19 Ocak tarihleri 
arasında İzmir’de düzenlenen 
okullar arası Tenis Gençler 
Türkiye Şampiyonası’na 
katılmaya hak kazandılar. 
Bu turnuvada dereceye 
giren tüm öğrencilerimizi ve Beden Eğitimi 
Öğretmenimiz Sibel Kanık’ı tebrik ederiz.

At the regional tennis tournament held in İzmir on 
January 3-7, both TAC’s  tennis teams won all their 
games in their respective groups, receiving first place 
in their group. With these results, which have made 
us extremely proud, they were qualified to compete 
at the Turkish national tennis finals on January 15-
19, also in İzmir. We congratulate our PE teacher 
Sibel Kanık and all student athletes who took part.
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EMİR ŞENDOĞAN’IN 
TENİSTEKİ BAŞARISI
Hazırlık sınıfı öğrencilerimizden Emir Şendoğan, 
24-30 Aralık tarihleri arasında, İstanbul ve 
Adana'da gerçekleştirilen 16 Yaş Türkiye Tenis 
Milli Takımı Belirleme Turnuvalarına katıldı. 
Bu turnuva sonucunda kendi kategorisinde 
2.lik elde eden Emir, 2017 Avrupa Kış Kupası 
karşılaşmalarında Türkiye’yi temsil etme hakkını 
kazandı. Öğrencimizi yüksek başarısından dolayı 
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TENNIS SUCCESS OF TAC 
STUDENT, EMİR ŞENDOĞAN
Prep student, Emir Şendoğan, participated in the 
National Tennis Team Selections for the 16 year 
old age group held in İstanbul and Adana between 
December 24-30. Our talented tennis player, who 
received second place in his category, now qualifies 
to represent Turkey at the 2017 European Winter 
Cup. We congratulate Emir for his impressive 
performance in the selections, and wish him 
the best in the national level competitions. 

Tarsus Amerikan Koleji, Kız 
Basketbol Takımımız Mersin 

4.lüğü ile okul maçlarını tamamladı. 
Yeni kurulan Kız Basketbol Takımımız, 

2016-2017 eğitim-öğretim yılı 
sonuna kadar antrenmanlarına 

düzenli olarak devam edecek 
olup önümüzdeki sene daha 
güçlü bir şekilde turnuvalara 
katılmayı hedefliyor. 
Öğrencilerimizi tebrik eder, 

yüksek başarılar dileriz.

TAC’s girls basketball team 
completed the Mersin games 
receiving fourth place. This does 
not mean the end of the season for 
the team practice though. They 
will continue their regular training 
schedule until the end of the 2016-
2017 academic year to start the 
year much stronger next year. We 
congratulate the students and wish 
them success with the practice 
games and the next season.

TAC KIZ BASKETBOL TAKIMIMIZDAN 
GÜZEL BİR HABER
NEWS OF SUCCESS FROM OUR 
GIRLS BASKETBALL TEAM 

Spor 
Etkinlikleri
Sports 

Activities
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TARSUS AMERİKAN KOLEJİ 2017 
YURTDIŞI ÜNİVERSİTE KABULLERİ

TARSUS AMERICAN COLLEGE 
CLASS OF 2017 INTERNATIONAL 

UNIVERSITY ACCEPTANCES 
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Üniversite	 Öğrenci	sayısı	
İstanbul Bilgi 12 8 burslu (6 %50, 2 %25) 4 ücretli
Çukurova 6 
Bahçeşehir 6 5 burslu (1 %100, 2 %75, 1 %50, 1 %40) 1 ücretli
Özyeğin 5 4 burslu (2 %50, 2 %25) 1 ücretli
ODTÜ 5 1 %50 burslu (KKTC)
Bilkent 4 1 %50 burslu, 3 ücretli
Koç 4 2 burslu (1 %100, 1 %25) 2 ücretli
Yeditepe 4 2 burslu (1 %100, 1 %50) 2 ücretli
İstanbul 3 
Boğaziçi 2 
Sabancı 1 Ücretli
Medipol 1 %50 burslu
Acıbadem 1 %50 burslu
Yıldız Teknik 1 
Mersin 1 
Marmara 1 
TED 1 %25 burslu
Gazi 1 
Doğu Akdeniz 1 Ücretli
Mimar Sinan 1 

Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz
We are proud of our students

Üniversitelere	GÖre	Dağılım FaKÜltelere	GÖre	Dağılım
FaKÜlteler Öğrenci	sayısı
İşletme 11
Hukuk 6
Mimarlık 5
Makine Mühendisliği 3
İnşaat Mühendisliği 3
Tıp 2
Endüstri Mühendisliği 2
Diş Hekimliği 2
Eczacılık 2
Mühendislik Programları 2
İşletme Mühendisliği 2
Diş Hekimliği 2
Çevre Mühendisliği 2
Kimya 1
Ekonomi 1
Bilgisayar Mühendisliği 1
Malzeme Bilimi ve Nano Teknoloji 1
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 1
Felsefe 1
Fen Bilgisi Öğretmenliği 1
Ekonometri 1
Fizik 1
İngiliz Dili ve Edebiyatı 1
Arkeoloji ve Sanat Tarihi 1
Havacılık ve Uzay Mühendisliği 1
Sinema ve Televizyon 1
İngilizce Öğretmenliği 1
Jeoloji Mühendisliği 1
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 1
Reklamcılık 1
İşletme-Ekonomi 1

Devlet	Üniversitesi:	20
ÖZel	Üniversite:	31 (16 Ücretli) 
Mezun olan Öğrenci Sayısı: 68 
Sınava Giren Öğrenci Sayısı: 67
Tercih Yapan Öğrenci Sayısı: 52
Tercih Yapıp Kazanan Öğrenci Sayısı: 51
Başarı yüzdesi: %98,07 

ÜlKe	 yüzde	 Kişi	sayısı
Türkiye %58.82 40
ABD %10.29 7
Kanada %5.88 4
Hollanda %5.88 4
İtalya %2.94 2
Macaristan %1.47 1

ilK	1000’e	Giren	ÖğrencilerimiZ:
yusuf	Karakaya Y-TM-: 516,534 Başarı Sırası: 302
elif	yumru Y-TS-2: 491,23 Başarı Sırası: 708
emre	n.	sezgin Y-Dil-1: 521,222  Başarı Sırası: 207
egesu	Durak Y-Dil-1: 496,826 Başarı Sırası: 928

  TAC 2016 Mezunlarının yurt içi üniversite başarısı.   
  TAC 2016 Graduates success in national universities.     
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UnIversItIes stUdent  nUmber 
Istanbul Bilgi University 12 6 50%, 2 25%, 4 fee paying 
Sabancı University 1 Fee-paying
Çukurova University 6 
Medipol University 1 50% Scholarship
Bahçeşehir University 6 1 100%, 2 75%, 1 50%, 1
  40% and 1 fee paying 
Acıbadem University 1 50% Scholarship
Özyeğin University 5 2 50%, 2 %25, 1 fee paying 
Yıldız Teknik University 1 
Middle East Technical University 5 1 50% Scholarship (TRNC) 
Mersin University 1 
Bilkent University 4 1 50%, 3 fee-paying 
Marmara University 1 
Koç University 4 1 100%, 1 25% ve 2 fee-paying 
TED University 1 25%
Yeditepe University 4 1 100%, 1 50%, 2 fee-paying 
Gazi University 1 
İstanbul University 3  
Doğu Akdeniz University 1 Fee-paying
Boğaziçi University 2  
Mimar Sinan University 1

breAKdOWn OF UnIversItIes breAKdOWn OF FAcUltIes

stAte UnIversItIes: 20
PrIvAte UnIversItIes: 31 (16 are fee-paying)
Number of Students Graduated: 68
Number of Students Taking the Exam: 67 
Number of Students Making a 
University Preference List: 52
Students who were placed into a university: 51 
Percentage of Success: %98,07

Countries	 %	 number
Turkey 58.82% 40
USA 10.29% 7
Canada 5.88% 4
Netherlands 5.88% 4
Italy 2.94% 2
Hungary 1.47% 1

stUdents PlAced In nAtIOnAl tOP 1000 rAnKIng:
Yusuf Karakaya Y-TM-516,534 Ranking: 302 
elif Yumru Y-TS-2: 491,23 Ranking: 708 
emre n. sezgin Y-Dil-1: 521,222 Ranking: 207 
egesu durak Y-Dil-1: 496,826 Ranking: 928

FAcUltIes OF stUdents
Business Administration 11
Law 6
Architecture 5
Mechanical Engineering 3
Civil Engineering 3
Medicine 2
Industrial Engineering  2
Dentistry 2
Pharmaceutics 2
Engineering Programs 2
Industrial Engineering 2
Dentistry 2
Environmental Engineering 2
Chemistry 1
Economics 1
Computer Engineering 1
Materials Science and Nano-Technology 1
International Trade and Administration 1
Philosophy 1
Teaching of Science 1
Econometrics 1
Physics 1
English Language Arts  1
Archeology and Art History 1
Aviation and Space Engineering  1
Cinema  and TV  1
Teaching of English  1
Geological Engineering  1
Interior and Landscape Design  1
Advertising  1
Business Administration - Economics 1
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2016-2017 ÖĞRETİM YILI 
ÖZEL TARSUS AMERİKAN KOLEJİ AYIN ÖĞRENCİLERİ

TAC STUDENT OF THE MONTHS FOR 2016-2017

EYLÜL & EKİM 
2016 AYIN 
ÖĞRENCİLERİ 
LİSTESİ 
STUDENT OF THE 
MONTHS FOR 
SEPTEMBER & 
OCTOBER 2016

KASIM 2016 
AYIN 
ÖĞRENCİLERİ 
LİSTESİ 
STUDENT OF 
THE MONTHS 
FOR NOVEMBER 
2016

ARALIK 2016 
AYIN 
ÖĞRENCİLERİ 
LİSTESİ 
STUDENT OF 
THE MONTHS 
FOR DECEMBER 
2016

1 
Prep / 

Hazırlık A 
484 

Ömer 
GÜZEL

1 
Prep/

Hazırlık A 
221 

Göksu 
KEÇELİ

1 
Prep/

Hazırlık A 
Samet 
BİÇER

2 
Grade/
Sınıf 9D 

169 
Nisa 

SERİN 

2 
Grade/
Sınıf 9A 

342 
Merve 

BOSTAN

2 
Grade/
Sınıf 9C 

283 
Ayser 
Selcen 
İLERİ

3 
Grade/

Sınıf 10B 
77 
Ber 
Naci 

GÜLALP 

3 
Grade/

Sınıf 10C 
269 

İbrahim 
Efe 

ÇİFÇİ

3 
Grade/

Sınıf 10C 
83 

Nida 
Görkem 
AKTAŞ

4 
Grade/

Sınıf 11B 
195 
Elif 

GÖREGEN

4 
Grade/

Sınıf 11A 
214 
Ege 

DEMİRKIRAN

4 
Grade/

Sınıf 11B 
223 

Başak 
GÜNÜŞEN

5 
Grade/

Sınıf 11C 
IB 

205 
Ilgaz 

BAYKAL

5 
Grade/

Sınıf 11C 
B FM 
322 

Zeynep 
ERDOĞAN

5 
Grade/

Sınıf 11C 
198 
Onur 
AY

6 
Grade/

Sınıf 12A 
189 

Hatem 
Civan 
ŞAHİN

6 
Grade/

Sınıf 12B 
180 

Mehmet 
DAŞ

6 
Grade/

Sınıf 12D 
136 
Can 

DİKENCİK

7 
Grade/
Sınıf 

12F IB 
Yılmaz 

Arın 
MANAV

7 
Grade/

Sınıf 12E 
IB 
6 

Miray 
ATAKAN

7 
Grade/

Sınıf 12F 
126 
Aylin 

PULAT
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